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Základní údaje o škole 
 

 

Název:  1. základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

IČO:  63834448 

Identifikátor zařízení: 102438552 

 

Zřizovatel školy: město Říčany 

 

Ředitel školy:  Mgr. Pavel Bednář 

Zástupkyně ředitele:  PaedDr. Jana Helebrantová, Mgr. Lada Kubásková 

 

Škola si zpracovává mzdy. 

  

Druh školy: úplná základní škola 

Datum zařazení do sítě:  1. 1. 1996 

 

Kapacita školy: 645/645 

 

Kapacita školní družiny: 172/172 

 

Součást školy: školní družina. 

 

Budovy školy: 

1. Masarykovo nám. 71,  

2. Masarykovo nám. 82, 

3. Olivova 1308.      

 

 

 

 

Organizace studia 
 

 

Vzdělávací program:  

  

Školní vzdělávací program „ Škola základ života “ v 1. - 9. ročníku. 

Na II. stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou 

matematiky. 
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Údaje o pracovnících školy 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Jméno/ 

pracovní  

zařazení  

praxe  v 1. ZŠ 

Říčany 

Vzdělání  Doplňující 

vzdělání  

DVPP do roku 

2013/14 

DVPP v roce 

2019/20 

DiS Artmanová Alena 

učitelka 

23 4 VOŠ Ped. 

Obor 

vychovatel

ství 

Západočeská U 

Plzeň, 1. stupeň 

 

Mgr. Bednář Pavel  

ředitel 

31 8 PF UK 

RJ - ON 

Státní tlum. zkouška 

RJ 

PFUK – funkční 

studium 

Ped.fak. UK Bratislava 

Integrované/inkluzivn

e vzdelavanie žiakov 

so špeciálnymi 

výchovno-

vzdelavaciami 

potřebami 

Ped. konference - 

příspěvek 

      

        VS - vychovatelství  Work med s.r.o. Kurz 

I. pomoci  

Mgr. Caudr Martin 

 učitel  

 

20 17 PF 

PV, Odborný 

výcvik 

UK FTVS 

trenérství 

 

Mgr. Čásenská Zuzana 

učitelka 

27 22  FTVS UK 

TV-Z 

 Př.fak. UK  

Aktuální trendy ve 

výuce zeměpisu 

Červenková Jitka  

ved. vychovatelka 

34 22 SEŠ Celoživotní studium  - 

UK - vychovatelství 

 

Čížková Petra 

vychovatelka 

8 8 Gymnázium Celoživotní studium 

UK-vychovatelství 
 

Mgr. Dynybilová Jana   

učitelka 

39 35 PF UK 

ČJ - D 

  

Mgr. Fáberová Jitka 

učitelka 

 

18 

 

 

5 

 

 

UP Olomouc 

AJ + spec. 

ped. 
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Mgr. Gondová Martina 

učitelka 

 

4 

 

4 

 

UJAK – 

speciální 

pedagogika 

      

Mgr. Grimová Jolana 

učitelka 

28 11 PF UK 

RJ - OV 

Vých. porad. 

Oxford English 

Výukové materiály 

Kariérové 

poradenství 

 

Mgr. Havlíková Zuzana 

učitelka 

12 6 UP Olomouc 

učitelství II. 

stupeň Nj 

Politologie 

 Ph.Dr. Veronika 

Hutarová vzdělávací 

instituce 

Mobily ve výuce NJ – 

nová výzva pro učitele 

a šance pro žáky 

Hejmalíčková Žaneta, DiS 

učitelka 

10 7 Ped fak. HK 

Uč.pro 

I.stupeň ZŠ 

  

PaedDr. Helebrantová 

Jana  

zást. řed. pro  II. stupeň 

35 31 PF UK 

M - ZT 

Koordinátor ŠVP  

Mgr. Horálková Dana 

učitelka 

30 8 UJAK  

Spec. ped. 

DVPP  Výchovný 

poradce Ped.fak. UK 

Mgr. B .Toupalová 

Efektivní metody a 

speciálně pedagogická 

intervence u žáků 

s SPU na 1. stupni 

Mgr. Jánoš Pavel 9 4 Ped.fak 

Ružomberok 

HV 

náboženská 

výchova – 

vých. 

předměty 

 Descartes 

Hlasová výchova pro 

pedagogy 

Ing. Kalná Martina 

učitelka 

25 15 ČVUT + 

PFUK M 

  

Bc.Kaňáková Lucie 9 2 Západočes. 

univerzita 

Plzeň - 
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asistentka ekonomie 

Mgr. Jana Kolková  

učitelka 

 14  6 PF UK  

Bi - Che 

 VŠCHT Praha 

Chemie kolem nás 

Mgr. Kouklíková Alena 

učitelka 

30 16 PF Č. Bud. 

 ČJ-OV 

  

Kratochvilová Lenka 

vychovatelka 

13 8 Gymnázium Asistentka pedagoga 

Cel. Studium UK - 

vychovatelství 

 

Mgr. Kubásková Lada 

učitelka 

11 11 Jih. univ. 

Uč. pro 

I. stupeň 

Koordinátor ICT  

Bc. Kuprová Kateřina 1  1 Ped.fak. UK 

Uč. Pro 

I.stupeň 

  

Mgr. Míková Martina  3  3 FTVS UK 

TV - 

trenérství 

  

Mgr. Mlchová Eva 

učitelka 

43  9  PF UK 

Uč. pro I. st. 

  

Němcová Lenka 

asistentka 

 8 3 SOU  

poštovní 

manipulant 

  

Mgr. Nováková Lucie 

učitelka 

2 2 Učitelství 1. 

stupeň 

UJAK Praha 

Dolnoslez. 

univerzita 

Wroclav 

 Descartes 

ČJ 224 Metody a 

formy práce vedoucí 

ke čtenářské 

gramotnosti a 

efektivnímu učení 

Nováková Marie                                                      

vychovatelka  

12                  4 SO obchodní 

SŠ 

pedagogická 
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Obrataň 

Mgr. Pacovská Zuzana 

učitelka 

28  22 FF UK 

ČJ-D 

 Ústav pro studium 

totalitních režimů 

Jak sestavit test o 

roce 1989? 

Mgr. Milena Prášková 

učitelka 

 36  2 Ped.fak. ČB 

2. stupeň ČJ 

- HV 

 

  

Mgr. Prchalová Lenka 

učitelka  

 33  17 Přír. fakulta 

UK B-M 

Prevence patol. jevů 

– KVP 

 

Mgr. Profota Jiří  

učitel 

24   6 Univerzita  

Ostrava  

M-Z 

 Př. Fak. UK 

Podpora zkvalitnění 

přípravy učitelů 

přírodovědných 

předmětů na PFUK 

prostřednictvím 

pedagogických praxí 

Ing. Miluše Reichová 

učitelka 

3  2 ČZU fakulta Mat.fyz.fakulta UK 

F 

Kurza technické a 

přírodovědně 

Moderní fyziky 

jednoduše a zajímavě 

DiS Rupertová Kristina 

učitelka 

3 3 VOŠ 

Cestovní 

ruch 

 Tvořivá škola z.s. 

Anglická jazyk 

činnostně ve 3. 

ročníku 

Mgr. Sachsová Zuzana 1 1 UJEP  

Ped.fak. 

Uč.pro  

I.stupeň 

+ spec.ped. 

  

Mgr. Schickerová Lenka 

učitelka 

26 26 PF UK 

M - ZT 

Metodik ICT 

Zdravotník-doškolení 

Matrika -Bakalář 

 

Mgr. Skořepová Iva 

učitelka 

20 18 UJAK – spec. 

pedagogiky 

+ učitelství 
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Mgr. Slezáková Iva 

učitelka 

16 9 UJAK Praha 

Dolnoslezs. 

univerzita  

Wroclav 

  

Mgr. Smejkalová Pavla 

učitelka 

33 12 PF UK 

učitelství I. 

stupeň 

  

Strzolková Lucie 

vychovatelka 

  7  2 ÚSO 

s maturitou 

vychovatel 

  

Susová Ivana 

vychovatelka, asistentka  

 12                        2 ÚSO 

s maturitou 

SZŠ  

Rytmus 

Praha 

  

 

 

Mgr. Svobodová Jana 

učitelka 

40 40 PF UK 

Uč.  I.st. 

    

Koordinátor ŠVP 

 

Mgr. Škroníčková  

Svatava  učitelka 

42 38 PF UK 

Uč.  I. st. 

  

Mgr. Veselá Miroslava 

učitelka 

34    4 PF UK  

I. stupeň 

  

Vielma  Andrea Paloma 

Lektorka AJ, rodilá 

mluvčí 

1    1 University of 

Washington 

Linguistics 

  

Mgr. Vydrová Helena 

učitelka 

25 18 PF UK 

M - Ch 

  

Mgr. Vyhnánková Milada  

učitelka 

33 17 PF UK 

Uč. pro  

I. stupeň 

  

 

 

 Na prvním stupni pracují s dětmi, které vykazují poruchy učení, Mgr. Iva Skořepová, 

Mgr. Dana Horálková a Mgr. Eva Mlchová.  Věnují se dětem s SPU. Podněty přijímají 
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od učitelek a rodičů z jednotlivých tříd. Výkaz práce odevzdávají zástupkyni pro I. 

stupeň. Mgr. Iva Skořepová pracovala tento rok jako třídní učitelka a poruchám učení 

se věnovala v šesti odděleních a Mgr. Horálková a Mgr. Eva Mlchová měly kromě 

třídnictví navíc jednu skupinu.  

Školní psycholožka Mgr. Blanka Hilbertová pomáhá žákům řešit problematické situace 

při studiu, pomáhá žákům se začleněním do kolektivu, pomáhá při řešení konfliktů mezi 

žáky, úzce spolupracuje se školní preventistkou Mgr. Lenkou Prchalovou, se kterou sídlí 

v kabinetě, a se školní výchovnou poradkyní Mgr. Jolanou Grimovou a Mgr. Danou 

Horálkovou – výchovnou poradkyní pro I. stupeň. Má pravidelné konzultační hodiny 

v úterý od 8.00 do 12:00 v budově U Soudu a od 13: 00 do 16:00 v budově č. p. 71., 

kterých se mohou zúčastnit i rodiče. Záznamy z jednání s jednotlivými dětmi jsou 

podkladem pro další práci třídních i ostatních učitelů a slouží také jako podklady pro 

ČŠI. Záznamy s konkrétními obsahy konzultací předává řediteli školy, zúčastňuje se 

třídních schůzek a je k dispozici rodičům při projednávání záležitostí, týkajících se 

jejich dětí. 

Od počátku školního roku nastoupily dvě nové učitelky: Mgr. Zuzana Sachsová 

převzala první třídu a Mgr. Kateřina Kuprová  převzala 4. třídu po Mgr. Janě Váchové, 

která odešla do jiné školy. Ing. Miluše Reichová projevila zájem vyučovat fyzice na 2. 

stupni a skončila tedy svou práci jako asistentka a začala studovat Mat. fyz. fakultu UK 

v Praze, což vedení školy velmi uvítalo, protože ve škole není mnoho let kvalifikovaný 

fyzikář. 

Jako asistentky pracovaly: Ing. Alena Šnajdrová, Lenka Němcová, Bc. Andrea 

Kaňáková, Ivana Susová.  

Správní zaměstnanci:         

                                                

Štěpánková Jana  mzdová účetní, hospodářka 20 

Ikri Elemír ÚSO školník/údržbář, topič, vedení skladu 38 

Kadeřábková M. Z uklízečka 46 

Kadlecová V. UO uklízečka 35 

Kovandová M. UO uklízečka  24 

Rezková O. Z uklízečka 40 

Voráčová V. SO uklízečka, topič 43 

Urbášková R. ÚSO Uklízečka + školnice Olivova 1308 21 

 

K důležité změně došlo na pozici hospodářky a mzdové účetní. Zkušená Vladimíra 

Hampejsková odešla po 41 letech na stejném pracovišti! Vedení školy jí poděkovalo za 

její skvěle odvedenou práci. Novou účetní Janu Štěpánkovou zaškolila v pracovní 

problematice a během školního roku docházela v době, kdy bylo zapotřebí. 

 

Jana Štěpánková absolvovala následující školení, která bezprostředně souvisela s její 

pracovní náplní. 
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Campagnum s.r.o. Praktikum v personální a mzdové 

problematice 

CNS. a.s.  Základní školení v programu Elisa a 

spisová služba 

ANAG spol. s.r.o. Aktuality pro plátce daně ZČ a RZZ za 

2019 

ANAG spol. s.r.o. Aktuality pro plátce daně 

Alfasoftware Mzdový program 

ANAG spol. s.r.o. Změny ve mzdové a personální oblasti 

 

 

   Vedení školy pracovalo ve  složení – Mgr. Pavel Bednář (ředitel), PaedDr. Jana 

Helebrantová -  zástupkyně ředitele pro II. stupeň, Mgr. Lada Kubásková vystřídala 

Mgr. Janu Svobodovou, která ředitele požádala o uvolnění z funkce zástupkyně. 

Vzhledem k tomu, že Mgr. Lada Kubásková měla v náplni práce i koordinátora ITC, 

byla tato agenda předána Mgr. Martině Míkové.  

    

 

Údaje o žácích 
 

   Dle zahajovacího výkazu nastoupilo v září do školy 637 žáků, to je v průměru 24 žáků 

na třídu. 

   Na I. stupni bylo 350 dětí v 15 třídách (průměr 23 žáků), na II. stupni 287 žáků v 12 

třídách (průměr 24 žáků).  

   Z počtu 287 žáků II. stupně se vzdělávalo 101 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou 

matematiky (průměrně 25 žáků ve třídě). 

   569 dětí se učilo anglicky, 144 žáků německy a 66 žáků rusky. 

   Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 60 žáků se zdravotním 

postižením.  

   Z celkového počtu žáků bylo 11 cizinců: 2 žáci z Ukrajiny, 6 ze Slovenska, 1 

z Vietnamu, 2 z Ruska. 

Na počátku roku byla zvýšena kapacita školy na předem projednaných 645 žáků. 

V průběhu roku se kapacita přiblížila maximu. 

 

 

                                                    Zápis do prvního ročníku 
 

  Zápis do prvního ročníku se konal v budově U Slunečnice, Olivova 1308 a byl vyhlášen 

centrálně pro všechny tři základní školy v Říčanech, opět v elektronické podobě. Zápis 

proběhl dle nařízení MŠMT bez žáků z důvodu rozšíření epidemie COVID-19. Celkem 

bylo zapsáno 125 dětí, ze spádové oblasti 80 děti. Mimo spádovou oblast 29 dětí, 19 dětí 

bylo mimoříčanských. Odklad byl povolen 21 dětem. Z celkového počtu bylo přijato do 

1. ročníku 71 dětí.   Z uvedeného počtu přijatých žáků jsou 1 žák v zahraničí.  
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Výsledky zařazovacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky 

 
  Zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky se konaly dne 29. 5. 2018.  

Informace o průběhu zkoušek byly zveřejněny na webu školy a v Říčanském kurýru a 

zaslány v papírové verzi na okolní základní školy. Příklady z matematiky, zaměřené na 

logické myšlení, připravila zástupkyně pro II. stupeň PaedDr. Jana Helebrantová. 

Přihlásilo se celkem 121 žáků, dostavilo se 94 žáků. Podle výsledků bylo přijato 24 žáků 

do třídy s rozšířenou výukou matematiky.  

Zařazovacího řízení se zúčastnili žáci pátých ročníků naší školy, kteří mají zájem o 

pokračování ve třídě s rozšířenou výukou matematiky. Žáci z jiných škol, kteří nejsou 

přijati, mohou na základě žádosti rodičů navštěvovat běžnou šestou třídu. Do celkového 

hodnocení se započítává i vysvědčení z pátého ročníku.  

Z 24 přijatých žáků bylo 16 žáků z naší školy. Mezi ostatními přijatými žáky jsou 1 žák 

z Kolovrat, 2 žáci ze ZŠ Bezručova v Říčanech, 2 žáci ze Strančic, 1 žák z Mukařova, 1 

žák z Mnichovic a 1 žák ze Senohrab. 

Počet přihlášených nadále signalizuje zvýšený zájem o naši školu. Termín byl 

přizpůsoben epidemiologickým podmínkám, nicméně z původně přijatých někteří 

nenastoupili, protože byli přijati na gymnázia, kde byl také posunut termín přijímacího i 

odvolacího řízení. Žáci byli doplněni dle výsledků o náhradníky. 

 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

Přijatí na SŠ ve školním roce 2018/2019 

  Z celkového počtu 69 žáků byli všichni přijati na střední školy, gymnázia a odborná 

učiliště.                                                                                                                 

 V prvním pololetí školního roku bylo na I. stupni uděleno 292 vyznamenání.  Sníženou 

známkou z chování byli ohodnoceni dva žáci a bylo uděleno 8 třídních důtek a 3 důtky 

ředitele školy.   Ve druhém pololetí nebyl udělen žádný kázeňský postih. 

  Na II. stupni bylo vyznamenáno v prvním pololetí 146 žáků, uděleno 17 třídních důtek,  

5 ředitelských důtek a 2 žáci obdrželi druhý stupeň z chování. Ve druhém pololetí bylo 

vyznamenáno 187 žáků, jeden žák dostal důtku třídního učitele. 

 

 

 

 

 



  

14 

 

 

                                             Významné školní vzdělávací projekty 

- Projekt „ Příběhy našich sousedů“ 

Ve spolupráci s historičkou muzea Říčany se škola zapojila do projektu „ Příběhy 

našich sousedů. Spolupráci navázaly paní učitelky Mgr. Zuzana Pacovská a Mgr. 

Zuzana Havlíková. V letošním roce pokračovala pro velký úspěch paní učitelka Mgr. 

Zuzana Havlíková s jednou skupinou žáků. Pamětnicí, které životní příběh bude 

převyprávěn v říjnu 2020, je bývalá učitelka naší školy paní Černohorská.  

 

Projekt „ Zpracuj si svůj kámen“  

V osmých třídách je součástí výukového plánu tento projekt. Na jeho realizaci se 

podílejí Mgr. Jana Kolková a Mgr. Pavel Bednář. Svým pojetím je projekt na 

základní škole určitě ojedinělý. Žáci navštíví muzeum Klenotnice v Nové Pace, ve 

kterém se seznámí s výskytem křemenných a chalcedonových hmot v oblasti 

Českého ráje. Zpracují geologický test a navštíví lokalitu, ve které sbírají skutečné 

chalcedonové, křemenné a achátové pecky. Lokalitu i nálezy pečlivě zadokumentují. 

Ve škole jsou vzorky přebrány a následně zpracovány v dílně řezáním, trojím 

broušením a leštěním. Stav kamene před a po jednotlivých procesech zpracování je 

fotografován. Kromě řezání ostatní práce žáci provádějí sami. Pracují ve skupinách 

a každý ve skupině má svou nezastupitelnou roli. Výsledkem jsou písemné práce 

s geologickou mapou, fotodokumentací, komentářem a použitou literaturou. Vzorky 

si žáci ponechají jako památku nebo počátek vlastní mineralogické sbírky. Projekt 

v nezměněné podobě proběhl i v tomto školním roce. Všichni žáci osmých tříd 

odevzdali včas a v náležité kvalitě své skupinové práce. Některé z nich byly skutečně 

na výborné úrovni.  Projekt nadále pokračuje a stal se součástí výuky geologie v 8. 

třídách. Žáci i rodiče si projekt velmi pochvalují.  

- Celoroční dějepisná soutěž ke 100. výročí založení Československé republiky 

Mgr. Jana Dynybilová připravila dějepisnou soutěž pro žáky 2. stupně. Otázky i 

odpovědi, včetně veškerých propozic k soutěži, byly pravidelně umístěny na nástěnce 

v mezipatře budovy. Soutěž byla pokračováním z předchozího ročníku a nesla podtitul: 

„ Období dvou totalit“. Během prvního pololetí se soutěž slušně uchytila, zapojili se žáci 

všech ročníků druhého stupně, tak jako v prvním ročníku soutěže byly zadávány otázky 

z různých oblastí: politiky, ekonomiky, kultury, sportu apod. Po odevzdání odpovědí 

paní učitelka umístila průběžné pořadí a počet bodů. Správné odpovědi byly vyvěšeny 

současně. Bohužel slibně rozjetý projekt se zastavil se zavřením budovy školy 13. 3.2020.  

             DynEd - výuka angličtiny poslechem, výuka AJ s rodilým mluvčím 

Město Říčany získalo grant pro všechny tři základní školy na výuku anglického jazyka 

poslechovou metodou na počítači. Součástí šestiletého projektu byla i investiční dotace 

na modernizaci PC pracovny. Školení na výuku nové metody absolvovaly všechny 



  

15 

 

učitelky AJ a od pololetí s výukou začaly všechny třídy od třetího ročníku. Součástí 

výuky je i originální hodnocení žáka, které si může učitel vyhledat v tabulce. Je třeba 

postupně vychytat nedostatky při instalaci programu na PC jednotlivých žáků, 

hodnotící systém zařazení výuky na PC do běžné výuky AJ, naučit děti pracovat doma 

pravidelně. Tak to platí stejně jako vloni. Během období září – prosinec využívání výuky 

AJ formou DynED stagnovalo, a proto byla svolána schůzka se zástupci zřizovatele. 

Výuku doprovázejí i technické nedostatky, které se postupně odstraňují / instalace 

programu na některých PC nefunguje tak, jak by měla, žáci se nenahrávají, často jsou 

porouchána sluchátka apod./, mnohé žáky program nebaví, neboť se témata stále 

opakují. Problémem se také jeví skutečnost, že pokud žák vynechá pravidelnou 

přípravu a několik dní, týdnů nebo přes prázdniny nepracuje, pak se jeho skóre dostane 

na počátek a musí celé bloky cvičení dělat znovu.  

Základem je tedy zlepšit motivaci, protože systém přenastavit nelze. Proto byl nejlepším 

žákům nabídnut týdenní pobyt zdarma ve Velké Británii v družebním městě. Nejenom 

toto, ale i lepší motivace ze strany učitelů zapříčinilo, že se ve druhém pololetí žáci 

DynEdu věnovali více a s lepšími výsledky. V době rozšíření infekce COVID 19, zavření 

škol a přechodu na distanční výuku se DynEd stal dobrou platformou pro opakování 

výuky. Nicméně výsledky stále zůstávají za očekáváním. 

Od září 2019 nastoupila do naší školy jako rodilá mluvčí Andrea Pamela Vielma ze 

Seattlu a popravdě řečeno přinesla s sebou úžasný temperament, vstřícnost, vysokou 

míru samostatnosti, veselou povahu, zkrátka angličtina se s ní žákům i kantorům 

zvládala velmi dobře. Andrea se sama učila i česky a její motivací bylo seznámit se 

s češtinou a naučit se tomuto těžkému jazyku. Opět COVID 19 zapříčinil, že tandemová 

výuka s Andreou se nemohla uskutečnit v plném rozsahu.  Tak se Andrea alespoň 

podílela na přípravě online výuky nebo byla společně s učitelkou AJ zapojena. Přes 

žádost učitelů a ředitele, aby zůstala ještě rok, musela Andrea odjet domů. Zanechala po 

sobě skvělou reputaci a soustu milých vzpomínek. Na konci června se ředitel dozvěděl, 

že firma CIEE již nebude posílat americké lektory do Evropy, tak je celý projekt výuky 

AJ s rodilým mluvčím ohrožen. 

 

 

- Recitační soutěž 

Tak jako v loňském roce pořádala Mgr. Milena Prášková recitační soutěž ve třídách, 

ve kterých vyučuje českému jazyku. Žáci byli vybráni dle předem stanovených 

kritérií do finále, které se konalo v tělocvičně za účasti poroty složené z vyučujících 

češtiny, třídních učitelů a vedení školy. Tentokrát se objevily v přednesu i básně 

z vlastní tvorby žáků – ty se nakonec ukázaly jako nejlepší nejen co do přednesu.  

Celá akce se velmi zdařila a doufáme, že se z ní stane tradice. 
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Komentář ředitele školy k průběhu výuky ve školním roce 2019/2020 

Letošní školní rok před nás postavil situaci do té doby nevídanou a neslýchanou. 

Poprvé v dějinách naší země se zavřely základní školy a výuka probíhala na dálku. 

S touto situací se museli vyrovnat učitelé, rodiče, kteří nadále chodili do práce i 

rodiče, kteří zůstali s dětmi doma. Museli jsme zahájit distanční výuku a překonávat 

značné problémy, které se nacházely v našem nevyhovujícím technickém vybavení, 

v nevyhovujících podmínkách některých rodin, ve zmatečném jednání vládních 

činitelů napříč jednotlivými ministerstvy – MŠMT nevyjímaje, ale i v nás učitelích 

samotných. Základní školy byly zavřeny od 13.3.2020 a částečně jen pro první 

stupeň otevřeny od 13.5.2020. Pak byli do škol puštěni žáci devátých ročníků a 

druhého stupně. Účast na výuce však byla dobrovolná. 

Přes všechna úskalí jsme se nakonec úspěšně přenesli a vnitřně nás to posílilo. 

V našem kolektivu nevypukla panika, hysterie, rezignace, ale převládla jednoznačně 

chuť nadále v oboru pracovat, i když se různá omezení mohou v budoucnu zase 

objevit. Pokud se tak stane, budeme připraveni a odhodláni se s tím popasovat. 

Následující hodnocení distanční výuky je dokladem toho, že velká většina rodičů 

byla s průběhem výuky spokojena. Uvádím zde přehled včetně komentáře, který byl 

zveřejněn na webových stránkách školy po vyhodnocení dotazníků v červnu.  

 

Hodnocení distanční výuky během zavření školy 

Vážení rodiče, 

minulý týden jste byli znovu vystaveni nátlaku z naší školy, opět jsme po vás chtěli 

vyplnit hodnocení distanční výuky. Přehledné hodnocení v tabulce najdete pod tímto 

textem, tutéž tabulku pak najdete na webových stránkách školy. Hodnocení je pro 

nás zpětnou vazbou, mnohé názory v poznámkách jsou pro naši práci inspirující, 

některé komentáře nás potěšily, jiné nepotěšily, některé rozčílily… přesně tak, jak to 

v životě bývá. Každopádně si z celého tohoto „ výjimečného stavu“ vezmeme mnohá 

ponaučení. 

Zásadním ponaučením pro mě jako ředitele školy a člověka, který pracuje ve 

školství třicet let, je to, že ministr školství narušil naprosto nejdůležitější základní 

kámen – totiž povinnou školní docházku. Dobrovolná docházka, i když stanovená 

v době možného ohrožení, bude mít nedozírné následky. Povinnost školní docházky 

je poslední povinnost, která byla nedotknutelná, vymahatelná a sledovaná. Práva 

rodičů a žáků jsou již dávno v obrovské převaze nad povinnostmi.  

Dalším ponaučením je skutečnost, že v době, kdy může kdokoli z vás s učitelem 

komunikovat, spolupracovat, kdy můžete v podstatě učiteli říci cokoli včetně 

invektiv, a to bez následků („Co vám asi tak od učitele hrozí?“), se dozvídám, že 

mnozí se bojí učitele za jeho práci ohodnotit, nebo ho hodnotí mírněji se slovy: „Já 
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bych nerada ublížila svému dítěti“. Od nás tito rodiče chtějí spravedlivé a objektivní 

hodnocení a sami… 

Pak budu ještě pokračovat třeba tím, že v mnohých třídách se najde někdo, kdo se 

ve svých názorech diametrálně odlišuje od ostatních. Drtivá většina třídy hodnotí 

práci učitelů velmi dobře až výborně a najde se jeden, který nenajde nějaké dvě, tři 

chyby, ale ví, že všechno je úplně špatně. Dokonce neustoupí od svého názoru ani 

tehdy, když po přesvědčování ostatních rodičů, že je vše špatně, neuspěje. 

Dále se jednoznačně prokázalo, že děti, které mají doma režim odpovídající jejich 

věku, mají stanovená pravidla, mají vybudovaný díky rodičům rozumný hodnotový 

žebříček, děti, které umějí s kantorem diskutovat a mají zájem se vzdělávat čistě pro 

sebe, děti, které umějí rozumně nakládat s volným časem – protože mají v rodičích 

příklad, tak tyto děti a jim podobné, koronavirovou krizi zvládly bez větších 

problémů. 

Co říci závěrem? Možná stačí jen málo. Chcete, abychom byli shovívaví k vašim 

dětem, když se dopouštějí chyb, chcete, abychom jim vyšli vstříc v případě nějakých 

problémů, chcete, abychom byli nekompromisní, když vašim dětem někdo ubližuje, 

chcete, abychom dětem způsob výuky ušili dle jejich individuálních potřeb, chcete, 

abychom s dětmi nemluvili sprostě, neuráželi je, nezesměšňovali, nefrustrovali, 

nenakládali toho na ně příliš… 

Snažíme se toto všechno a jiné další nekonečné požadavky splnit, někdo s větším, 

někdo s menším úspěchem. Pro většinu z nás jsou vaše děti i naše děti, prosím, 

chovejte se k nám tak, jak chcete, abychom se my chovali k vašim dětem. Pokuste se 

přenést požadavky, které kladete na školu, i do vašeho rodinného zázemí. Dětem tím 

jenom prospějete. 

Za celý pedagogický sbor i ostatní zaměstnance školy vám přeji krásné prázdniny, 

strávené dle vašich představ a těším se na shledání s vámi a vašimi dětmi v září bez 

roušek, bez omezení, bez předsudků, ale s odhodláním, s optimismem a s důvěrou.                                                                                                                                          

  Ředitel školy Mgr. Pavel Bednář 
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Hodnocení distanční výuky / zúčastnilo se 59% rodičů/ 

Ve sloupci Poznámky jsem vybral jednu pozitivní a jednu negativní, pokud byla tato 

možnost. 

 

třída P

o

č

e

t

 

ž

á

k

ů 

 Počet 

hodnotí- 

cích 

Zlepše-

ní  

Stagna

-ce 

Zhor-

šení  

Prů-

měr  

Poznámky + - 

1. A 2

4 

16 16 0 0 1,0 Velmi oceňujeme 

dennodenní kvalitní 

přípravu, 

nepolevující tempo a 

úroveň výuky paní 

učitelky 

……………... 

Myslíme si, že v 

současných 

podmínkách dělá 

maximum. 

   

  

1. B 2

3 

14 7 7 0 1,2 Naše výuka s paní 

učitelkou 

……………. je pořád 

stejně skvělá, jsme i 

syn velmi nadšeni, 

interaktivní přístup k 

učivu i dětem, prostě 

skvělá práce. Paní 

učitelka je 

profesionál.  

         

  Je toho moc.  

1. C 2 11 11 0 0 1,09 Každodenní online, 
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4 velká spokojenost. 

   

2. A 2

4 

14 10 1 0 1,28 Paní učitelka je 

skvělá, on-line 

hodiny, zadávání 

úkolů, provozování 

webu, emailová 

komunikace... Vše 

naprosto jasné a 

přehledné jak pro 

žáka (je schopen 

pracovat naprosto 

samostatně) tak 

následně pro rodiče. 

Procvičení velkého 

množství látky v 

krátkém časovém 

úseku pravidelně 

každý den. Skvěle 

zvolený stabilní 

program Zoom! 

Absolutně perfektní, 

profesionální 

přístup!  

   

Naše hodnocení se 

vztahuje k nečinnosti 

a neschopnosti 

vedení školy zajistit 

jednotlivým 

vyučujícím 

pedagogům 

podmínky a 

systémové řešení pro 

provádění distanční 

výuky, obzvlášť, 

když firmy jako 

Microsoft a Google 

nabízejí zdarma 

řešení online výuky 

pro celou školu. / 

udělena pětka/ 

  

2. B 2

5 

10 3 7 0 1,5 Se synem jsme zvyklí 

doma pracovat, takže 

žádné překvapení. 

Jen nám to zabralo 

více času, logicky.
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Očekávala bych od 

začátku větší 

podporu ze strany 

učitelky, školy. 

Online výuka 

probíhala na 

základních školách, 

co jsem slyšela zcela 

běžně už od začátku 

karantény.  

  

2. C 2

4 

15 12 3 0 1,2 Jsem spokojená, 

komunikace s paní 

učitelkou je naprosto 

výborná.  

  

3. A 2

4 

16 9 7 0 1,5 Jsem plně spokojena 

s výukou. Přes 

všechny překážky se 

paní učitelka 

……………… 

přenesla s gracií a 

udělala maximum 

pro děti. Zato ji 

vystavuji 1*.  

   

   

3. B 2

2 

12 3 9 0 2,33 Paní učitelka 

………………. zasílá 

učivo přehledně. Je 

vždy k dispozici. 

Volá nebo píše 

hodnocení na 

odeslané úkoly. Řeší i 

se synem konkrétní 

chyby. Za nás 

všechno v naprostém 

pořádku.  

   

 Nebyla výuka, 

pouze zadávání 

domácích úkolů a 

konzultace. 

   

3. C 2

3 

9 5 4 0 1,44 Paní učitelka 

……………., nám 
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posílala rozumně 

úkoly každý týden a 

výuka se dala bez 

problému doma 

zvládnout a byla nám 

kdykoli k dispozici. 

Velmi pěkně ji tímto 

děkuji a oficiálně 

uděluji VELKOU 

POCHVALU za 

skvěle a rozumně 

zvládnutou situaci 

distanční výuky.  S 

přátelským 

pozdravem ……. 

 

 jednou týdně je 

málo  

   

4. A 2

5 

13 9 4 0 1,92 Od minulého 

hodnocení se pro mě 

zlepšil systém 

zadávání úkolů a 

přibyla online výuka. 

Škoda ovšem, že 

nezačala dříve. 

Kdyby se situace 

měla opakovat, tak 

bych ocenila, kdyby 

vedení školy učitelům 

se zavedením online 

výuky pomohlo. 

Pozitivně hodnotím 

množství zadávaného 

učiva, které se i při 

více malých 

studentících dalo 

zvládat, a zároveň se 

probrala spousta 

učiva. Děkuji. 

   

  V době 

Covid19 výuka 

naprosto selhala. 

Místo okamžitého 

nastavení online 

výuky v rozsahu 



  

22 

 

standardní výuky 

byla stagnace a 

přenesení veškerého 

učení na rodiče. 

Neprobíhala žádná 

informovanost rodičů 

o postupu a 

následném vývoji 

výuky. Nemyslím si, 

že zaslání úkolů 

emailem je adekvátní 

výuka.   

   

  

4. B 2

3 

11 7 4 0 1,18 Já myslím, že v rámci 

možností vše 

probíhalo skvěle, jak 

zadání, tak 

komunikace s paní 

učitelkou a myslím, 

že syn za tyto 4 

měsíce látku zvládl a 

pochopil.   

   

  

4. C 2

5 

17 8 9 0 1,94 Chválím „školu 

v pyžamu“, dcera 

zvládala bez 

problémů plnit a 

odevzdávat úkoly 

sama, sama 

komunikovala s paní 

učitelkou  

    

Z hlediska takto 

dlouhého období je 

výuka pro dítě 

neefektivní, obzvlášť 

pokud rodiče chodí 

do zaměstnání na 

plný úvazek, včetně 

zajištění veškerých 

potřeb dítěte. Za 

dobu opatření vlády 

škola nezřídila on-

line formu výuky. 

Chválíme ale 

dostatečnou 
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komunikaci paní 

učitelky 

………………..Nemů

žeme plně nahradit 

dlouhodobě povinnou 

školní docházku.  

5. A 2

4 

10 6 3 1 2,5 E-mailová výuka je v 

tomto věku a situaci 

absolutně 

nedostačující. 

Nicméně způsob 

komunikace, 

zadávání úkolů a 

zpětná vazba se 

zlepšila. 

 

Vzhledem k tomu, že 

distanční výuka na 

základní škole je 

nezákonná (nemá 

oporu v zákoně), 

nebudu ji hodnotit 

(musel jsem dát 

variantu, ale 

nehodnotím). Žák ZŠ 

má mít dle zákona 

denní výuku, ve škole 

zřízené zřizovatelem 

a s učitelem, který 

má ze zákona mít 

nějaké kvalifikační 

předpoklady. 

Prakticky stát vydal 

zákon a sám ho 

porušil. Stát 

definoval, co je 

epidemie (1700 

nakažených na 

100.000 obyvatel) a 

definici sám porušil. 

5. B 2

4 

23 17 6 0 1,21 Bez ochoty paní 

učitelky by výuka 

doma nefungovala. 

Učitel motivuje dítě 

lépe pracovat a 

pochvala má velkou 

moc. Paní učitelka je 
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velmi svědomitá, 

úžasná a vstřícná. 

Děkuji za distanční 

výuku. 

 

 Jedinou připomínku 

bych chtěla 

podotknout k výuce 

ANG. Myslím si, že 

kdyby probíhala 2 - 

3x v týdnu stejným 

způsobem přes 

Skype, určitě bych to 

uvítala. Bohužel, 

neumím anglicky a 

dceři pomáhat v 

ANG je pro mě 

obtížné. Tady si 

myslíme, že zasílání 

domácích úkolů bylo 

skoro zbytečné, 

pokud někdo v 

rodině neumí ang. 

jazyk. Dcera to 

všechno sama 

nechápala a já jí 

nemohla pomoci. 

Byla to spíše výuka 

„samo-učící“! 

Bohužel, nám to nic 

nepřineslo.  

5. C 2

4 

13 4 9 0 2,0 Vzhledem k 

vytíženosti našeho 

domácího 

počítačového 

vybavení jsme 

uvítali, že nebyla 

výuka on-line. 

 

 Je trapné, když se v 

televizi objevují 

reportáže z „Horní-

Dolní“ o tom, jak 

výuka probíhá on-

line v reálném čase a 
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my si tu vyměňujeme 

e-maily...  

6. A 2

4 

21 15 6 0 1,47 Líbila se nám i 

předtím, teď byla 

navíc zařazena online 

výuka důležitých 

předmětů, k velké 

spokojenosti.  

 

Málo předmětů a 

krátké vyučovací 

časy.    

6. B 2

3 

15 10 4 1 1,6 Chci poděkovat všem 

učitelkám, byly 

úžasné. 

  

Ze začátku zadávání 

úkolů dost chaotické. 

Jsem matka 

samoživitelka a celé 

dny v práci. Tudíž 

mé dítě doma celé 

dny samotný a do 

úkolů se jen tak sám 

nehrnul a vše 

víceméně musel 

(ne)zvládnout sám. 

  

6. C 3

0 

24 15 8 1 1,95 Chválím přidání 

online hodin u téměř 

všech předmětů. 

 

Zasílání zadání mělo 

příliš cest a zasílání 

vypracovaných úkolů 

ještě větší. Některé 

úkoly se odesílaly na 

e-mail, z toho některé 

jedině na gmail, jiné 

na WhatsUp, 

novinkou byl G-suite. 

Uhlídat kam má být 
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vše odevzdáno, bylo 

pro děti složité, takže 

jako rodič jsem 

pravidelně vše 

musela kontrolovat. 

Množství zasílané 

výuky mi v některých 

předmětech (hlavně 

Ang.) přišlo také 

příliš velké. Potřeba 

tisknout pr. listy ČJ a 

D  byla nepraktická.

   

7. A 2

2 

15 11 4 1 2,33 Výuka by byla dobrá 

u většiny předmětů, 

někdy se kryje on-

line výuka s výukou 

ve škole-to by bylo 

skvělé poladit. 

    

V době Covid19 

výuka naprosto 

selhala. Místo 

okamžitého nastavení 

online výuky v 

rozsahu standardní 

výuky byla stagnace 

a přenesení 

veškerého učení na 

rodiče. Neprobíhala 

žádná informovanost 

rodičů o postupu a 

následném vývoji 

výuky. Nemyslím si, 

že zaslání úkolů 

emailem je adekvátní 

výuka.  

   

    

7. B 2

2 

14 8 6 0 2,35 Žádné připomínky 

nemám.  

Máte jako sbor můj 

obdiv.  

 

Myslím si, že by 
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výuka mohla 

probíhat více, do 

školy chodí každý 

den na minimálně 6 

hodin, tak proč té 

výuky bylo tak málo? 

Nebude jim to chybět 

v příštím roce? 

   

   

  

7. C 2

4 

14 11 2 1 2,0 Moc oceňuji on-line 

hodiny, kdy se 

vyučující dětem 

opravdu věnují a 

nenechají je jen 

vypracovávat 

samostatně úkoly. 

 

Spíše než o výuku se 

jednalo o distanční 

zadávání úkolů. 

Online výuka 

částečně probíhala 

pouze v Aj a Nj, 

později v M, Z, Fy. 

Nicméně bez pomoci 

rodiče by se dítě 

nemělo šanci cokoli 

naučit. Motivace 

často probíhala 

negativně - 

vyhrožováním 

pětkami. Testy občas 

(zejména v Čj) bez 

zpětné vazby - 

označena chyba, ale 

nikoli správné řešení.

   

    

8. A 2

4 

18 15 3 0 1,33 Chtěla bych tímto 

poděkovat paní 

učitelce 

……………….. za 

úžasnou výuku a 

obrovskou snahu při 

výuce.  Dětem zůstal 
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alespoň nějaký režim 

a návrat do školy 

nebude pro ně tak 

bolestivý. Dík patří i 

ostatním vyučujícím.  

   

Velké množství 

zadávané práce. 

  

8. B 2

3 

16 11 5 0 1,81 Mohu jen chválit, 

výuka probíhá, úkoly 

mi připadají 

rozumné a adekvátní 

situaci. 

 

Chybí průběžné 

hodnocení. 

   

  

8. C 2

3 

13 12 1 0 1,76 Distanční výuka 

prostřednictvím 

classroom se mi jeví 

jako nejlepší způsob 

vzhledem k dané 

situaci. Jsem ráda, že 

hodiny probíhaly. 

Nebylo by špatné, 

kdyby se dal 

classroom využít i za 

normálního provozu 

školy (ukládání 

prezentací, výpisků, 

úkolů apod.) 

   

Není nad klasickou 

výuku.  

   

  

9. A 2

4 

9 3 2 4 2,33 Distanční výuka 

klade enormní 

nároky především na 

kantory, kdy podle 
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časů jimi 

rozesílaných úkolů v 

kombinaci s online 

semináři mají vyšší 

zátěž. Dětem 

vyhovuje, že nemusí 

vstávat na konkrétní 

vlak/autobus, jde o 

jedince, jak se k 

individuální přípravě 

postaví. Pokud mám 

ve stejnou dobu 

„Home Office“ mohu 

posoudit studijní úsilí 

dítěte a případně mu 

pomoci, pokud tuto 

šanci nemám, musí 

dítě využít sociální 

sítě… 

 

Chaotické, 

nekoncepční bez 

možnosti kontrolovat 

u dítěte úroveň 

přípravy. Celkově 

zhoršení všech 

návyků dítěte 

počínaje 

pravidelným vstávání 

do školy, konce 

vnímáním školy jako 

jedné z povinnosti 

    

9. B 2

2 

8 3 4 1 2,25 Naprostá 

spokojenost. 

Děkujeme.  

  

Dítě nebylo patřičně 

připravené na 

příjímací zkoušky, 

známky dávané ve 

škole neodpovídají 

vědomostem 

(známka lepší než 

realita), matematika 



  

30 

 

velmi špatná, 

přípravný kurz 

zbytečně zrušen, při 

troše snahy mohl 

fungovat on-line. 

    

9. C 2

4 

9 4 5 0 2,33 Nechci hodnotit 

výuku jako celek. 

Kvalita a úroveň se u 

jednotlivých učitelů 

liší. Ale celkově podle 

mého názoru je 

úroveň velmi dobrá.

   

  Přimět 

puberťáka ráno vstát 

a přimět ho aby se 

choval jako by šel do 

školy - nadlidský 

výkon.  

   

  

 

 

Úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích a olympiádách 

Účast v soutěžích a olympiádách byla silně poznamenána rozšířením onemocnění 

COVID-19. Z obav o zhoršení situace byly mnohé olympiády zrušeny nebo 

předčasně ukončeny. Přes tuto skutečnost se některým našim žákům podařilo 

dosáhnout pozoruhodných výsledků.  

Ondřej Hobzík z šesté třídy ve velké konkurenci zvítězil v zeměpisné olympiádě 

v okresním kole pořádaném v Čelákovicích. Bohužel, krajské kolo se z výše 

uvedených důvodů nekonalo.  

Geologická olympiáda – naše již tradičně úspěšná disciplína v letošním školním roce 

přinesla obrovský úspěch. Ačkoliv z důvodů výše uvedených se konala všechna kola 

kromě celostátního bez přímé účasti soutěžících, nijak to nesnižuje význam našeho 

úspěchu. Do krajského kola postoupili dva naši žáci. Tomáš Kohoutek a David 

Schnabl. Tomáš obsadil celkově třetí místo a David krajské kolo vyhrál a postoupil 

do celostátního kola v Brně. Tam obsadil celkově třetí místo v republice, což je 

největší úspěch v individuální soutěži v dějinách naší školy. Oba chlapci pravidelně 

navštěvovali geologický kroužek a aktivně se podíleli na pořádání 5. ročníku 

amatérské mineralogické burzy. Díky předchozím aktivitám se chlapci dobře 

prosadili zejména v oblasti určování nerostů a hornin. 
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Úspěchy našich žáků ve sportovních soutěžích  

Jako každý rok se i letos naše družstva chlapců i dívek účastnila turnaje ve stolním 

tenisu v Čelákovicích. Okresní kolo je poslední v soutěži, dále již se dle regulí 

nepostupuje. Obě naše družstva obsadila velmi pěkné druhé místo. 

Družstvo našich děvčat obsadilo také druhé místo v basketbalu. Do krajského kola 

postoupil vítěz z Brandýsa nad Labem.  

Naši chlapci obsadili druhé místo v turnaji ve florbalu. 

Všem žákům moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy, nejen po stránce sportovních 

výsledků, ale i po stránce celkového vystupování. 

 

 

 

    Komunikace s rodiči, veřejností a ostatními organizacemi, propagace 

školy 

a/  webové stránky školy   

- Webové stránky školy byly přepracovány v duchu modernějších trendů 

webových stránek a byly upraveny i pro možnost zobrazení na tabletu a 

mobilním telefonu. Rubriky byly zpřehledněny a zjednodušeny, součástí 

webových stránek je i vyhledávač hesel. Z ohlasů rodičů vyplývá, že takto vedené 

stránky jim vyhovují mnohem lépe. Webové stránky se neustále doplňují o nové 

informace, aktualizují se rubriky a během roku došlo ještě k několika změnám 

v rozdělení obsahu stránek. Doplňování dat má na starosti Mgr. Helena Vydrová.   

 

                                   

c/ informace o škole v místním periodiku Říčanský kurýr 

- Již šestým rokem pracuje ve stejném složení redakční rada pro přípravu článků. 

- Za první stupeň informace shromažďuje Mgr. Lada Kubásková, za druhý stupeň 

Mgr. Zuzana Pacovská, která zároveň pracuje jako korektor. 

- Zprávy byly zasílány ředitelem školy přímo do redakce, kde jsou články 

upravovány před tiskem do patřičné grafické podoby. 
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- Do místního časopisu Kurýr jsme přispívali pravidelně, bez vynechání jediného 

měsíce. 

- Dařilo se materiály do redakce dodávat včas, drobné problémy vznikly při 

neotištění článků z důvodu omezeného místa 

- Dosavadní spolupráce je na výborné úrovni, v případě opomenutí zaslání 

příspěvků, je škola vyzvána k jejich dodání 

- Příspěvky si redakce Kurýru upravuje sama do formátu, který potřebuje, škola 

dodá pouze články a fotografie s komentáři 

- Nadále se pokoušíme o to, aby ve vyšší míře články psaly samy děti, zejména u 

zájezdů, lyžařského kurzu, adaptačního kurzu se to daří. 

- Články byly zasílány pravidelně i v období zavření školy / březen – 

červen/,veřejnost byla informována o průběhu vzdělávání v nových podmínkách. 

- K zasílání zásadních informací v době zavření školy posloužily webové stránky 

-  

d/ Profesní testování žáků devátých tříd: 

Z důvodu infekce COVID 19 a s tím spojených protiepidemiologických opatření se 

testování nekonalo a přesune se do dalšího období / podzim 2020/ 

e/ Pátá amatérská mineralogická burza proběhla 20. 6. 2019 v budově školy č. p. 71 na 

náměstí, zúčastnilo se jí 41 vystavovatelů ze všech koutů republiky, vzhledem 

k epidemiologické situaci nepřijeli vystavovatelé ze Slovenska, ačkoli se přihlásili. 

Protože v minulých ročnících bylo nutné stěhovat desítky lavic z prvního patra do 

tělocvičny a tělocvična není mezi vystavovateli nijak oblíbena, bylo rozhodnuto, že burza 

bude probíhat i v prvním patře budovy. Byla zvýšena cena za pronájem jedné lavice na 

100,- Kč, přesto naše burza patří mezi nejlevnější v republice. Tak jako v loňském roce 

byla akce propagována v Kurýru, a to několikrát, v časopise Minerál, na webu Kudy z 

nudy, na stránkách Muzea Říčany, po městě byly vylepeny s předstihem plakáty, na 

škole visel čtyřmetrový banner. Návštěvníků přišlo více než v loňském roce a mnohem 

více nakupovali. Bylo to dáno zejména tím, že to byla první otevřená burza po špičce 

koronavirové krize.  

Jako v předchozích letech bylo vynikající občerstvení v hradní stodole, po celou dobu 

konání akce a jako v předchozích letech měli toto občerstvení pořadatelé včetně pití 

zdarma, což uvítali zejména žáci z geologického kroužku a žáci z 8. C, kteří se 

dobrovolně přihlásili jako pořadatelská služba. Škola utržila po odečtení nákladů kolem 

sedmi tisíc korun. 
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Roční plán školy 2019/2020 

 

Přípravný týden 

 

27.8.  Úvodní pedagogická rada – 9.00 

Po ukončení porady učitelů jednotlivých stupňů 

28.8.  Opravné zkoušky – 9.00  

29.8.  Opravné zkoušky – 9.00  

Jednání předmětových komisí II.stupně, metodických sdružení I. stupně. 

Výzdoba tříd a školy. 

 

Září 

 2.9.   Zahájení výuky – přibližně do 9.00 – organizační pokyny – pouze třídní učitelé 

(netřídním hodiny odpadají bez náhrady) 

2.9. Třídní schůzka 1. ročníky od 17.00 hod. 

3.-4.9.  Třídnické práce   

Třídní ve svých třídách – zkrácené vyučování  

Třídním neodučené hodiny odpadají bez náhrady. 

Netřídní: 3.- 4.9. nahrazují pouze neodučenou 1. – 4. hod. 

Ukončení vyučování 3. a 4.9.:  

1.r.  do 10.00, 5.9. – 6.9.do 11.00, 

2.r. do 11.20, 3.r. do 11.30, 4.r. do 11.40, 5.r. do 11.50,   

6.-9.r. do 12.00  

Zapsat do ŽK! 

- založení třídní knihy + seznam žáků 

- kontrola údajů v katalogových listech a elektronické matrice 

- poučení o bezpečnosti (zápis do TK a ŽK) + náhradní poučení pro chybějící 

- kontrola učebnic a pracovních sešitů (zápis do ŽK) 

- nové řády (zápis do ŽK) 

- vydání ŽK, zápis rozvrhu, prázdnin, kontaktů do školy 

- nábory do kroužků (Domino o.s.) 

13.9.   Plány práce na deskách v sešitech 

12.9.  Němčina nekouše – 7.A,B 

13.9.  Němčina nekouše – 7.C 
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Říjen 

1.10. – 2.10.  Adaptační kurz 6.B 

1.10.  Planetárium Praha – 2.ročník 

3.-10.10.  Výměn. pobyt Moskva 

7.10.  Preventivní program Kolektiv třídy – 7.B (1.-3.hodina) + Fáberová 

8.10. – 9 .10.  Adaptační kurz 6.A 

9.10.   Hrad – 7.A, B 

10.10.  Čokoládovna Šestajovice  - 1.ročník 

15.10. – 16 .10.  Adaptační kurz 6.C 

14.10.  Hodina moderní chemie: 1.-3.hodina 9.ročník, 4.-6.hodina 8.ročník 

17.10.  Okresní přebor Čelákovice (stolní tenis) – II.st. 

21.10.   Škoda MB – 9.A, C 

24.10.   Exkurze Nová Paka – 8.A, 8.B 

25.10.   Exkurze Nová Paka – 8.C, 9.A 

29. - 30.10.  Podzimní prázdniny 

31.10.-1.11. Ředitelské volno 

 

Listopad 

31.10.-1.11. Ředitelské volno 

4.11.  Muzeum Říčany (17.listopad)  – 9.C 

4.11.  1.A Muzeum Říčany – Po stopách víly Podzimněnky 

5.11.  ŠD – projektový den – Zvířátka v lese 

5.11.  4.roč. – Preventivní program „Nekuřátka“ 

6.11. 4.roč.  – Úniková hra - matematika 

7.11.   Muzeum Říčany (2.-3.hodina) – 8.C 

7.11. 1.C Muzeum Říčany – Po stopách víly Podzimněnky 

8.11. 1.B Muzeum Říčany – Po stopách víly Podzimněnky 

8.11.   Bubnování – třídní kolektiv – 6.A,B,C, 7.A,B,C 

12.11. 2.roč. – Čechova stodola – výlet  

12.11. ŠD – 1.roč. – Muzeum Říčany – Přadlena Pavlína 

13.11 5.A,B – Planetárium Praha – Kde končí vesmír 

13.11.  1.roč. - fotografování 

13.11.  Škoda MB – 9.B, 8.C 

 

14.11.  Ped. rada – 14.15, schůze FKSP 

14.11.  Tř. schůzky – (17.00 – I. stupeň, 17.30  – II. stupeň) 

14.11.  Demokracie – 6.-9.ročník 

18.11.  Finanční gramotnost – 1.-2.hodina 8.B, 3.-4.hodina 8.A 
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21.11.  Finanční gramotnost – 5.-6.hodina 8.C 

21.11. ŠD – 1.roč. – Sypaný obrázek 

25.11.  Preventivní program – Poruchy příjmu potravy (2 hodiny) – 9.A,B,C 

28.11. ŠD – 2.roč. – Keramická dílna – Vánoční rybička 

28.11.  Okresní kolo florbal 

29.11.  Veletrh středních škol – 9.A, B, C  

 

Prosinec 

 

2.12. 2.C – Dětská knihovna – Vánoce  

 3.A,C – Čertovina – Hlinsko 

 3.B – Sociometrie  

3.12. ŠD – Muzeum – vánoční rukodělná dílna  

4.12. 4.roč. – Zámek Žleby  

5.12. ŠD – Muzeum – vánoční rukodělná dílna 

 1.roč. – Divadlo Metro (Praha) – Ulice plná kouzel 

6.12.    Planeta Země (Kolumbie) – II.stupeň – 12:00 (70,-Kč) 

9.12. 3.roč. - Hudební pořad – Národní muzeum 

10.12. 2.roč. – Procházka vánoční Prahou 

10.12.   Vánoční díla (MHMP) – 6.A 

11.12.   Kytarový koncert Barda – 7. a 8. ročník (4.a5.hodina – 50Kč) 

11.12.   Muzeum– Osmdesátky -6.B (5.-6.hodina) 

12.12.  Turnaj – futsal – 8.-9.ročník 

12.12. ŠD – Výlet mýdlárna Boemi 

12.12.  Neviditelná výstava a spaní ve škole – 6.C 

13.12.  5.B – Preventivní program „Jules a Jim“ 

13.12.   Česká národní banka, NM – 7.C 

 

16.12.   Preventivní program Agresivita – 6.C, 7.A (1.-2.hodina) , 6A, 6.B (3.-4.hodina) 

16.12. 5.roč. + 4.C – Kino na Fialce – Ledové království 

 

17.12. ŠD – Jak se hraje na ukulele – hudební pořad 

 2.B – Zpívání v domově seniorů Marta  

 

18.12.  4.A, B + 2.C Kino na Fialce – Ledové království 

18.12.  Recitační soutěž 7.ročník – 5.hodina (+ 6.hodina?) 

18.12.   Přespání ve škole – 8.C 

 

19.12.  Vánoční posezení učitelů - 13.00 

19.12.  Zájmová činnost – třídy 1. stupně (min.8.00-11.45) 

19.12.  Zájmové (hl. sportovní) dopoledne žáků II.stupně (min.8.00-12.30) ŽK! 

19.12. 5.C – Muzeum Říčany – Vánoční dílna 
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20.12. 3.roč. + 2.B – Kino na Fialce – Hodinářův učeň 

20.12.  Vánoční besídky I. stupeň (konec vyučování: 1.roč. v 11.10, 2. roč. v 11.20, 3. roč. 

v 11.30, 4. roč. v 11.40, 5. roč. v 11.50) 

20.12.  Vánoční besídky II.stupeň - třídní ve svých třídách (ukončení 12.00 – 13.00) 

Vyklidit třídy (živé stromky, větve…). Zapsat ukončení do ŽK! Dozory třídní učitelé. 

20.12.  Vánoční Praha – 8.A, 8.B, 9.B 

23. 12. – 3. 1.   Vánoční prázdniny 

Leden 

23. 12. – 3. 1.   Vánoční prázdniny 

6.1. Nástup po prázdninách 

 

10.1. Testování 3.ročníku 

14.1. ŠD – dílna „Zimní lucernička“ 

16.1. ŠD – dílna „Zimní lucernička“ 

16.1.  Hudba školám – Folkové návraty – II.stupeň (50 Kč) MěKS 

18-24.1.  LVK  7.r. - vedoucí M. Caudr 

Žáci, kteří se kurzu neúčastní, budou umístěni ve třídách 6. r. 

22.1.  Pěvecká soutěž – 14.15 

22.1.  ŠD – Karneval  

23.1.  Ped. rada – 14.15 

24.1.  Národní muzeum (Tutanchamon) – 6.B 

29.1. MO – okresní kolo 5.ročník, 9.ročník 

30.1.   Vysvědčení  8.10 - 12.00 (4. hodina rozdávání vysvědčení - třídní)  

Zapsat do ŽK! 

31.1.  Pololetní prázdniny 

Únor 

 

3.2.  Výstava – 7.C 

4.2.  NTM (Národní technické muzeum) – 7.B 

4.2.  Preventivní program (Právní vědomí) – 8.A – 3.-4.hodina 

6.2.   NTM – 6.A 

6.2.   ŠD (1.třídy) – Kino Fialka (14:00-16:00) 

7.2.  Zápisy předmětových komisí (hodnocení pololetí) 

7.2.  Výstava – 9.C 

10.2.  Příběhy našich sousedů (8.C + Havlíková) 

10.2.  Preventivní program (Právní vědomí) – 8.C – 5.-6.hodina 

10.2.  Knihovna Říčany – 1.A 

 

11.2.  ŠD (2.třídy) – dílnička hedvábné korále 

11.2.  Preventivní program (Právní vědomí) – 8.B – 3.-4.hodina 

13.2.  ŠD (2.třídy) – dílnička hedvábné korále 

          ŠD (1.třídy) – divadlo Pod Kloboukem – etika 
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17.2.  Knihovna Říčany – 1.B 

18.2.  ŠD (2.třídy) – Jak Čutný potkal Brumlu 

18.2.  Pěvecké mládí 

24.2.  Knihovna Říčany – 1.C 

3.-14.2. Vitamíny (500Kč) 

Březen 

2.3-8.3.  Jarní prázdniny – revize ELEKTRO  Zpřístupnit všechny přístroje! 

Duben 

3.-9.4.  Zápis do 1.ročníku  

9.4.  Velikonoční prázdniny 

Květen        

21.5.  Pedagogická rada  

Červen 

 

12.6.  Setkání budoucích 1.tříd – 1.C (L. Nováková) 

15.6.  Uzavření klasifikace 

15.6.  Setkání budoucích 1.tříd – 1.A (I. Skořepová) 

16.6.  Setkání budoucích 1.tříd – 1.B (I. Slezáková) 

17.6.  Zařazovací řízení do matematické třídy 14.00 (učitelé druhého stupně 13.00)     

18.6. Závěrečná pedagogická rada - 13.00. Po ukončení posezení v geoparku. 

20.6.  Mineralogická burza 

26.6.  Ukončení školního roku 

29.-30.6.  Ředitelské volno 

 

Činnost školní družiny 

Školní družina na naší škole má 6 oddělení s celkovým počtem 172 žáků. Je rozmístěna 

ve dvou budovách – Olivova 1308 – prvňáci, Masarykovo nám. 82 - druháci a třeťáci. 

Žáci vyšších ročníků nemohou být přijati pro nedostatek místa. Školní družina je 

otevřena od 7:00 ráno a pracuje až do 17.00.  

Každý rok má školní družina velmi bohatý program. Do činnosti školní družina 

pravidelně patří rukodělné a výtvarné práce, vycházky s různým tematickým 

zaměřením. Součástí programu jsou často divadelní představení, výstavy, výlety, 

maškarní zábava a sportovní činnost včetně olympiád. Letošní školní rok bylo mnoho 

akcí školní družiny hrazeno ze Šablon II. Byly to zájmové akce pro děti, ale i vzdělávání 

vychovatelek. Ze Šablon se podařilo financovat i vybavení ŠD herními prvky a 

společenskými hrami. O školní družinu je tradičně velký zájem, a to nejen pro to, že řeší 

hlídání dětí zaměstnaných rodičů, ale pro to, že není jenom o hlídání, ale o smysluplně 

stráveném času v dětském kolektivu. 
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Důležité vícedenní akce pořádané školou 

Nejdříve z pohledu žačky sedmé třídy 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020 

18.1. – 24.1.2020 se 1.ZŠ Říčany vypravila na lyžařský kurz do Janských 

lázní. 

V sobotu po obědě jsme nandali všechny zavazadla do autobusu (to bylo asi 

nejtěžší z celého kurzu) a vyrazili jsme. Když jsme přijeli do lázní tak jsme 

dojeli k lanovce, naházeli jsme všechny naše věci do lanovky a nakonec jsme 

se svezli i my. Nahoře jsme věci naložili na rolbu a došli k hotelu Černá 

bouda. 

V neděli jsme lyžovali celý den a není divu, že nás večer tak bolely nohy. V 

pondělí dopoledne jsme všichni pilně lyžovali a odpoledne si část dětí 

vyměnila přezkáče za běžkařské boty a vydali se na krátký výlet po okolí. 

V úterý se odpoledne po dopoledním výcviku šlo na výlet do Janských lázní, 

kde jsme si dokoupili nějaké sladkosti a zašli do cukrárny na horkou 

čokoládu. Středa probíhala hodně podobně jako úterý, ale večer jsme si 

vylosovali pořadí, jak pojedeme na čtvrteční závody. Ve čtvrtek jsme 

dopoledne opět lyžovali a odpoledne jsme závodili.  

Pátek byl už celkem klidný den, dopoledne jsme už lyžovali jen tak pro legraci  

a po obědě jsme začali zabalené věci nosit na hromadu, zabalit všechny lyže 

byl docela oříšek, ale zvládli jsme to. Věci jsme naložili na rolbu, došli 

k lanovce, svezli se naposledy dolů a vrátili skipasy. Cestou autobusem jsme se 

zastavili na benzínce a koupili s i něco menšího k večeři. 

Ke škole jsme dojeli s menším zpožděním, už jsem se těšila domů, protože celý 

týden jen lyžovat bylo fakt dost vyčerpávající. 

Lyžařský kurz se mi moc líbil, ski areál na Černé hoře je fakt super a dokonce 

jsme viděli i bývalou závodní lyžařku Šárku Strachovou. Zábava po večerech 

byla taky skvělá, dokonce jsme měli dvé diskotéky. Počasí bylo nejlepší, jaký 

jsme mohli mít, nepršelo nám, bylo dostatek sněhu a někdy i vylezlo sluníčko. 

Našemu lyžáku dávám deset bodů z deseti. 
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Pak z pohledu vedoucího LVK Mgr. Martina Caudra 

Lyžařský kurz 2020 

Letošní lyžařský kurz se konal v termínu od 18. -24. 1. 2020. Výhodou lednového 

termínu byl dostatek kvalitního sněhu, který vydržel po celý týden i v odpoledních 

hodinách, sjezdovky nebyly tolik zalidněné jako v hlavní sezóně, ale největší plus se 

ukázalo později, když se některým školám už lyžařské kurzy, kvůli pandemii covidu 19, 

nepodařilo uspořádat. 

Personální složení se příliš od loňska nelišilo. Instruktoři zůstali stejní a měli na starosti 

i stejná družstva. O začátečníky se znovu skvěle starala Zuzana Čásenská. Nejen, že 

naučila lyžovat úplné začátečníky, ale také u nich dokázala probudit lásku k lyžování. 

Mírně pokročilé tedy čtvrté družstvo vedla Lenka Schickerová. Díky její skvělé práci se 

družstvo již druhý den přesouvalo na velké vleky a sjezdovky. Ostatní družstva, tedy 

třetí družstvo Jany Kolkové, druhé Martiny Míkové i první Martina Caudra od prvních 

dnů zkušeně brázdila všechny dostupné sjezdovky. Jediným novým členem v našem 

sehraném týmu byla zdravotnice Alena Běhalová, která byla skutečnou posilou a vedla 

si výborně. Proto doufám, že se nám ji podaří získat i na další lyžařské výcviky. 

Lyžařský kurz proběhl podle plánu. Každodenní sjezdový výcvik doplnily dva odpolední 

výlety běžkařského družstva a jedno odpočinkové odpoledne s návštěvou lázeňského 

městečka.  

Ve čtvrtek odpoledne proběhly závody v mini obřím slalomu na sjezdovce sport 1.  

Večerní programy byly složené z přednášek zaměřených na lyžařskou tematiku: 

„Bezpečnost na horách, pravidla FIS chování na sjezdovkách, výzbroj a výstroj a 

carvingové lyžování.“ Součástí večerního programu byly také společenské a zábavné 

hry, které vedly naše proslulé animátorky. 

Kurz zakončilo závěrečné lyžařské páteční dopoledne, kdy jsme si krásně užili poslední 

lyžování. Odpolední odjezd proběhl až malé zpoždění na lanovce také v pořádku. 

Vedoucí kurzu: Mgr. Martin Caudr 
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- Reciproční zájezd do Moskvy 

V říjnu od 4. 10. 2019 do 10. 10. 2019 se uskutečnila dlouho očekávaná výměna se 

žáky z Moskvy. Zájezdu se zúčastnilo 16 žáků a dva učitelé ruského jazyka -  Mgr. 

Jolana Grimová, která zájezd organizovala a Mgr. Pavel Bednář. Zájezd se 

uskutečnil zejména díky dlouholetému přátelství Jolany Grimové a Anny Berger -  

učitelky školy v Moskvě. Oběma náleží velké poděkování za veškerou 

administrativní přípravu, víza, letenky, nejrůznější povolení apod. Rodiče zaplatili 

žákům letenky, zbytek finančních nákladů na ubytování, stravu a vstupné, řešila 

ruská strana. Komunikace probíhala v angličtině a ruštině. Rusové mají jen jeden 

povinný jazyk – angličtinu a navíc žáci byli o rok starší, bylo to na jejich jazykových 

dovednostech hodně znát.  

Ubytování v rodinách bylo až na jeden případ, který jsme vyřešili ke spokojenosti 

naprosto bezproblémové, celý týden byl velmi bohatý skupinový program, pak byl 

ještě program v jednotlivých rodinách.  

První den pobytu po příletu na Šeremetěvo jsme se ubytovali v rodinách. Žáci 

bydleli u rodin, které znali už od doby pobytu ruských dětí u nás.  

Druhý den jsme navštívili družební školu, která je v centru Moskvy a navštěvuje ji 

2500 žáků. Žáci se účastnili výuky, seznámili se s chodem školy, předměty, 

rozvrhem, učitelé byli pozváni na přátelský rozhovor s ředitelkou školy. Nahlédnout 

do chodu tak obrovské instituce bylo velmi zajímavé a do značné míry poučné. 

Vybavení školy vynikající, množství zájmových kroužků a nabízených aktivit 

nepřeberné, zkrátka prestižní škola na 43. místě z mnoha set škol v Moskvě.  

Třetí den se konala okružní jízda Moskvou se skvělým, mladým a zapáleným 

průvodcem. Velmi nás zaujala hypermoderní část Moskvy s hotely, kancelářemi i 

obytnými domy ve výškových budovách futuristických tvarů, která silně 

připomínala mrakodrapy v Dubai. 

Čtvrtý den jsme všichni jeli autobusem do Kalugy do obrovského skansenu, který se 

rozkládal na mnoha desítkách hektarů na louce za městem. „ Etnomir „ je vlastně 

nekonečný projekt, neboť se jedná nejen o ruský skansen, ale skansen z celého světa. 

Je tu možné vidět obydlí, kde žijí bohatí Indové, a o půl kilometru dál chalupy 

z oblasti severoevropské části Ruska. Žáci si v jedné z chalup upekli chléb, seznámili 

jsme se z funkcí ruské pece a po obědě odjeli zpět do Moskvy, kde byl další 

individuální program.  

Pátý den jsme navštívili Caricyno – bývalé sídlo vladařů, které prošlo a ještě 

prochází rozsáhlo rekonstrukcí. Do nedávna ještě opomíjený, nevyužívaný kout, 

dnes krásný park s opravenými historickými budovami, kde se pořádají svatby, 

výstavy koncerty apod. Večer jsme byli pozváni do moderního divadla v Kremlu na 

balet Arama Chačaturjana Spartakus. Představení bylo velmi zajímavé, i když sami 

hostitelé sdělovali, že to nebylo to, co si představovali. 

Šestý den jsme navštívili proslulé centrum VDNCH – pavilón věnovaný kosmickému 

výzkumu a televizní věž v Ostankinu. V pavilonu nás skvělý průvodce seznámil 
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s dějinami kosmického výzkumu od Ciolkovského do dnešní doby. Součástí byla i 3D 

projekce – bylo to ohromující. Ještě před tím jsme se podívali na Moskvu z výše 350 

metrů, bylo to velmi zajímavé, byla perfektní viditelnost. Třeba les zvaný Losí ostrov 

je tak velký, že v něm každý týden někdo zabloudí a vyhledávají ho pomocí 

vrtulníku.  

Sedmý den jsme navštívili Kreml a Babajevskou továrnu na výrobu čokolády. 

V Kremlu jsme prohlédly interiéry většiny staveb, kostelů i zvonici, v továrně jsme 

se seznámili s historií výroby čokolády a čokoládových bonbónů samozřejmě 

s vydatnou ochutnávkou. Odpoledne jsme se ještě prošli po Arbatu a zakoupili 

suvenýry domů.  

Poslední den, 10. 10. 2019 jsme se rozloučili ve škole, zazpívali si, a pak nás ruští 

přátelé doprovodili na vlak, který směřoval k letišti Šeremetěvo.  

Myslím, bez jakéhokoli přehánění, že šlo zřejmě o nejnáročnější zájezd po všech 

stránkách, který jsme doposud absolvovali. Z ohlasů všech účastníků, ale i rodičů se 

dalo jednoduše zjistit, že se to skutečně podařilo. Ohromný dík pořadatelům, našim 

žákům, kteří bezvadně reprezentovali naši školu i zem, rodičům za podporu 

projektu i městu Říčany, které uvolnilo 80 000,- Kč na pořádání pobytu u nás. Příští 

rok se pokusíme zorganizovat pobyt v Německu. Tento druh zájezdů je pro 

komunikaci v jazyce mnohem přínosnější, než klasické zájezdy poznávací, o to není 

pochyb. 

Domino 

Domino o.s., Centrum volného času, nabízelo v tomto školním roce celkem 8 

kroužků. Kroužky vedli pedagogičtí pracovníci školy i mimoškolní lektoři. Žáci se na 

kroužky přihlašují samostatně. Organizace Domino má mezi rodiči velmi dobrou 

pověst a počet zapojených dětí svědčí o její úspěšnosti. Zásadním způsobem pomáhá 

dětem smysluplně trávit volný čas. V tomto školním roce byla činnost sportovních 

kroužků zastavena kromě malých mažoretek. Jejich činnost byla ukončena v pololetí 

z osobních důvodů lektorky.  

Tak jako v předchozích letec činnost  Domina organizuje Mgr. Helena Vydrová, 

která má s organizací zájmové činnosti bohaté zkušenosti. Školní tělocvična je 

pronajímána až po akcích školy a Domina. Činnost kroužků byla ukončena při 

uzavření škol kvůli COVID 19. 

Malé mažoretky 

Výtvarný 1 .třída 

Výtvarný 2. - 4. třída 

Hra na klavír 

Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ  pro 5. roč 

Příprava k přijímacím zkouškám z M  pro 5. roč 

Příprava k přijímacím zkouškám z M pro 9. roč 

Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ pro 9. roč  
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Motivace učitelů 

 

Rada města Říčany se rozhodla pomoci říčanským školám ve velmi špatné personální 

situaci ve školství. Ředitelé nové učitele nevybírají, ale mnohdy marně shánějí. Od roku 

2017/2018 noví učitelé pobírají po tři roky náborový příspěvek ve výši 24 000,- Kč ročně 

za předpokladu, že s nimi ředitel školy uzavře smlouvu na dobu neurčitou. Stávající 

členové sboru pobírají stabilizační příspěvek ve výši 14 000,- Kč ročně. Výši příspěvku 

reguluje ředitel. Dále učitelé, kteří dojíždějí, pobírají příspěvek na dopravu, jeho výše je 

odvozena z cen za tarifní pásma Pražské integrované dopravy.  Zatím je příliš brzy 

vyhodnotit efektivitu tohoto rozhodnutí, nicméně již víme, že okolní obce se budou 

snažit podobnou iniciativu napodobit, aby jejich učitelské sbory neprořídly odchodem 

pedagogů do Říčan. Učitelé tento příspěvek přivítali s povděkem, i když mnozí tvrdí, že 

největším problémem povolání není nízké finanční ohodnocení, ale nízká společenská 

prestiž.  

Opatření přijatá Radou města nadále platí, zatím je příliš brzy na tvrzení, že se díky 

tomuto opatření zvýšil počet zájemců o toto povolání v Říčanech. 

Dodatek: motivační příspěvky byly vyplaceny pouze za dopravu, vzhledem ke 

koronavirové krizi se rozpočty obcí dostaly do krize, a tak bylo vyplácení příspěvků 

dočasně zastaveno. 

 

Granty, výběrová řízení, rekonstrukce, nákupy pomůcek   

Přehled rekonstrukcí, oprav investičních akcí v roce 2018/2019 včetně vynaložených 

nákladů a důvodů k uskutečnění 

 

V letošním školním roce se podařilo dokončit opravy topných těles v hlavní budově. U 

některých těles chyběly regulační ventily, přestože byly již dříve zakoupeny. Mnohá 

tělesa měla promáčklé, poškozené nebo chybějící kryty. Všechny chybějící byly 

doplněny, takže zásadní krok k ušetření nákladů na vytápění budovy byl dokončen. 

Největší investice v řádu miliónů korun byla dokončena na jaře 2020. Jeskyně 

v geoparku včetně příslušenství byla slavnostně otevřena v dubnu za přítomnosti 

starosty města a zástupců různých organizací. Na poslední chvíli byly do jeskyně 

pořízeny repliky výzdoby z jeskyně Lascaux ve Francii. Malby jsou velmi zdařilé až 

autentické. Jeskyně má všechny náležitosti dle projektu: chodbu s malbami, dóm 

s krápníkovou výzdobou, štolu, propast i plazivku. Součástí stavby je i pracovna a sklad. 

Za jeskyni bude přestěhován depozit sestávající z nerostů a hornin, které si děti i 

veřejnost během akcí mohou zpracovávat dle potřeby. Před jeskyní je prostranství 

s demonstračním stolem a ohništěm. Do stodoly byly umístěny teplomety, stoly, 

stohovatelné židle, které se skladují ve speciálních skříních. Dále byl do stodoly umístěn 

i projektor a promítací plátno. Stodola se tedy stala učebním prostorem, využívaným za 

dobrého počasí jak při přednáškách Muzea Říčany, tak při výuce 1. ZŠ.  

Bohužel již během prvních srážek, které letos byly poměrně vydatné, se zjistilo, že do 

jeskyně a přilehlých skladů zatéká, oprava proběhne na podzim 2020.  

 

Na jaře 2020 byly zrušeny laboratoře v Praze na Černém Mostě. Řediteli školy se 

podařilo z těchto laboratoří získat velmi pěkný nábytek včetně dvou kuchyňských linek 

za cenu odvozu. Nábytek byl využit ve všech budovách, staré kuchyňské linky ve 

sborovně hlavní budovy a v kuchyňce budovy u soudu truhlář vyměnil a upravil tak, 
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aby zázemí pro učitele bylo důstojnější. Sborovna a třída v prvním patře hlavní budovy 

byly vymalovány.  

 
 

Rekonstrukce, nákupy a opravy ve škole 2019/2020 

 

Název akce datum náklady 
v Kč  

poznámky splněno 

Dokončení Geoparku II. etapa 
jeskyně včetně příslušenství 

říjen – 
prosinec 
2019 

3 642 263,- Terénní úpravy, zbudování 
jeskyně + pracovny a skladu, 
prostranství před jeskyní, 
vybavení stodoly jako 
venkovní učebny, prostředky 
zřizovatele 

splněno 

Rekonstrukce umyvadlových 
koutů ve třídách ,  hlavní 
budova č.p. 71/22 

leden 
2020 

26 139,- Obkladačské a zednické práce, 
prostředky školy 

splněno 

Elektrikářské práce únor 
2020 

28 599,- Výměna zářivek v tělocvičně, 
oprava el. Instalace v hlavní 
budově, prostředky školy 

splněno 

Oprava didaktické techniky březen 
2020 

24 905,- Oprava projektorů, výměna 
držáků k IA tabulím, 
elektroinstalace, lišty, krabice, 
spojovací materiál, prostředky 
zřizovatele 

splněno 

Topenářské a instalatérské 
práce 

březen 
2020 

29 502,- Oprava prosakujících topných 
těles hlavní budova, třídy II. 
patro, prostředky školy 

splněno 

Revize el. přístrojů březen 
2020 

29 990,- Pravidelná revize všech 
přístrojů s kabelem včetně PC, 
prostředky školy 

splněno 

Topenářské práce březen 
2020 

29 902,- Výměna vadných topných 
těles hlavní budova 71/22 
II. patro, prostředky školy 

splněno 

Oprava didaktické techniky březen 
2020 

94 650,- Demontáž a montáž 
projektorů k interaktivním 
tabulím, nastavení, seřízení, 
prostředky zřizovatele  

splněno 

Topenářské práce duben 
2020 

28 386,- Havárie radiátoru, výměna, 
hlavní budova, II. patro 71/22 
prostředky školy 

splněno 

Topenářské práce  květen 
2020 

28 936,- 
 

Havárie radiátoru, výměna, 
hlavní budova, II. patro 71/22 

splněno 
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prostředky školy 

Zednické práce  červen 
2020 

17 041,- Rekonstrukce vjezdových vrat, 
Olivova 1308 

spněno 

Topenářské práce červenec 
2020 

29 400,- Havárie radiátoru, výměna, 
hlavní budova, II. patro 71/22 
prostředky školy  

splněno 

Elektrikářské práce červenec 
2020 

 25 612,- Výměna zářivek ve sborovně 
71/22, instalace zářivek 
v kuchyňce a v budově U 
Soudu, prostředky školy 

splněno 

Zámečnické práce  červenec 
2020 

26 892,- Výroba a montáž brány – 
Olivova 1308 – vjezd do 
zahrady, prostředky školy 

splněno 

Hygienické vybavení červenec 
2020 

23 703,- Rozmístění a montáž 
dávkovačů tekutého mýdla a 
papírových ručníků do 
jednotlivých tříd č.p.71/22, 
č.p.82, č.p. 1308, prostředky 
školy 

splněno 

Truhlářské práce červenec 
2020 

45 000,- Demontáž a montáž 
kuchyňských linek ve 
sborovnách č.p. 71/22, č.p.82, 
prostředky školy 

splněno 

Výměna vybavení třídy červenec 
2020 

30 129,- Pylonová tabule dvojdílná – 
přízemí třída 
v č.p.71/22,prostředky školy 

splněno 

Topenářské práce srpen 
2020 

29 251,- 
 

Oprava topných těles, 
doplnění ventilů a krytů, 
prostředky školy 

splněno 

Malířské práce srpen 
2020 

29 992,- Výmalba sborovny a třídy v 
přízemí č.p. 71/22, prostředky 
školy 

splněno 

Nákup nábytku srpen 
2020 

72 950,- Nákup šatních skříněk, dvě 
třídy č.p.71/22,prostředky 
školy 

splněno 

 

 

Komentář: V letošním školním roce se podařilo kompletně dokončit opravu a výměnu všech 

topných těles v budově č.p.71/22. Skončí tak neustálé havárie netěsnících topení, která měla 

životnost už dávno za sebou. Navíc škola ušetří značné prostředky na vytápění hlavní budovy, 

neboť nová tělesa jsou moderní a osazená regulačními ventily. 
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Závěry kontrol 
 

V průběhu roku neproběhly ve škole žádné kontroly. 

 

 

Charita 
 

Z důvodu možnosti šíření COVID – 19 byl zrušen kytičkový den a akce tohoto typu. 

Náhradní termíny nebyly do vydání zprávy známy. 
 

Sběr 
 

Krize kolem výkupních cen papíru se ještě prohloubila a od 2. pololetí cena klesla na 50 

haléřů za kilogram. Také situace kolem šíření COVID 19 byla hlavní příčinou útlumu 

sběru a celkového značného poklesu zájmu dětí i rodičů o tuto činnost. Nakonec se přeci 

jen podařilo zabodovat a přes nepříznivé podmínky obsadit solidní umístění a získat 

v rámci možností nemalé finanční prostředky.  

Skončili jsme celkově na 6. místě mezi 56 školami z Prahy a okolí. Celkově žáci přinesli 

36 360kg papíru, to je 56,6 kg na žáka a včetně odměny 3 000Kč za šesté místo jsme 

vydělali do hospodářské činnosti 55 796Kč.  

Slavnostní předávání cen za sběr bylo vždy v rámci loučení se žáky devátých tříd 

pořádáno na náměstí v Říčanech. Bohužel musela být i tato akce zrušena. Žáci bez 

ohledu na pořadí byli odměněni poukazem na vlastní výběr knih v ceně 1500,- Kč. 

             

Teambuilding 
 

Epidemiologická situace zapříčinila zákaz pořádání hromadných akcí, proto byl letošní 

teambuilding zrušen. 

 

Školská rada 
Školská rada se pravidelně schází dvakrát do roka, členové školské rady se nezměnili. 

Zásadními projednávanými body byly: 

1/ personální situace ve škole a ve školství vůbec – motivační příspěvky 

2/ příprava stavby nové budovy školy, provoz ve stávajících budovách 

3/ výuka cizích jazyků 

4/ úprava či doplnění ŠVP v některých předmětech 

5/ účast žáků školy v soutěžích a olympiádách 

6/ projednávání rozpočtu školy 

7/ stravování ve školní jídelně 

Zápisy z jednání školské rady pořizuje předsedkyně Ing. Linda Kůstková, která 

podklady předává řediteli školy.  Po eventuálním doplnění či opravě jsou zápisy 

neprodleně umístěny na webu školy. V letošním školním roce z důvodů šíření COVID-19 

se konala jenom jedna schůze. Mandát členů ŠR po třech letech končí, v září 2020 

budou dle dohody uspořádány volby všech členů ŠR. Volby členů ŠR z řad rodičů 

proběhnou v rámci třídních schůzek.  

 

     Tato výroční zprava byla přečtena a schválena na zasedání pedagogické rady 

 dne: 26.8.2020 
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Příloha č.1  

 

Evalvace primární prevence za rok 2019/20 

Specifická primární prevence  

Prevence na naší škole probíhá každoročně takto:  Každý ročník má dáno jedno 

ústřední téma, které uvede některá spolupracující organizace, popřípadě 

preventistka školy (většinou se jedná o několikahodinový blok), a toto téma je 

pak rozvíjeno a diskutováno třídním učitelem. Témata jsou volena tak, aby děti 

během své školní docházky prošly a naučily se orientovat v zásadních 

problémových oblastech (budování kolektivu, závislosti, mezilidské vztahy, 

sociální sítě, sex a příprava na rodičovství, AIDS, poruchy příjmu potravy,..) a 

aby se seznámily se základy právního vědomí. 

 Pokud si to situace v určité třídě vyžádá, jsou pro takové třídní kolektivy ještě 

zařazovány bloky přímo cílené na eliminaci zjištěných problémů. Tyto programy 

jsou buď zadány některé ze spolupracujících organizací, nebo jsou realizovány 

preventistkou školy ve spolupráci se školní psycholožkou a třídním učitelem. 

 

První ročníky   

 v prvních ročnících pracovali na primární prevenci ve velké míře třídní 

učitelé, kteří seznamovali své žáčky s tématem vzájemné spolupráce a 

pomoci a zaměřili se na bezproblémové chování ve škole. Jejich hlavní 

tématem byla tedy vzájemná pomoc. 

 

Druhé ročníky   

 druhé třídy se zaměřily na dopravní problematiku – děti jako chodci, 

pasažéři autobusů a vlaků, správné chování a možná nebezpečí a 

problémy kolem dopravy. Do tématu byli žáci uvedeni jednodenním 

programem, který připravila organizace Cesta integrace, Říčany.                                 

Třetí ročníky  

 ve třetích třídách jsme letos přistoupili k tomu, že si třídní učitelé sami 

zvolili téma ožehavé právě pro jejich třídní kolektiv a na toto téma měla 

spolupracující organizace Cesta integrace sestavit program. Většinou 

jsme se dohodli na problematice vzájemné tolerance, pomoci a v jedné ze 

tříd i na problémech přijetí spolužáka do kolektivu 

                Čtvrté ročníky  

 čtvrté ročníky prošly programem Šetři své plíce, který byl zaměřen na 

prevenci kouření 
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Páté ročníky   

 Další tradiční oblastí prevence v pátých ročnících je téma závislostí. 

Kromě  seznámení s tématem závislostí obecně, se děti věnovaly jak 

závislostem na látkách (legální a nelegální drogy) tak i závislostem na 

činnostech (hraní poč. her, automaty,..).Dané téma otevřeli opět svým 

programem instruktoři Cesty integrace. 

         Šesté ročníky 

 Na začátku září proběhly harmonizační (adaptační) kurzy ve spolupráci 

s muzeem Říčany  

 Hlavním tématem prevence byla agresivita a kyberšikana. K uvedení 

tohoto tématu jsme do školy pozvali divadelní skupinu FORUM. 

Představení mělo mezi dětmi jako již tradičně veliký ohlas a úspěch. 

      Sedmé ročníky 

 Pro žáky sedmých ročníků připravila organizace MAGDALA projekci filmu 

zabývajícíh se syndromem CAN. Po ní následovala beseda zaměřená na 

domácí násilí kolem nás. 

 7.A navštívila spolu se šestými ročníky představení divadelní skupiny Forum 

na téma agresivity  

 žákyně sedmých ročníků byla připravena beseda zaměřená na sexuální 

výchovu ( partnerství, bezpečný sex, antikoncepce, ..) 

 Pro žáky 7.B byl určen program zaměřený na bezpečný internet, 

kamarádství, protože se v této oblasti objevily problémy. Program provedla 

Cesta integrace. 

 Pro všechny žáky sedmých ročníků byl také připraven program pohybující 

se v oblasti HIV pozitivity, onemocnění AIDS,.. Tento program se však díky 

uzavření škol v souvislosti s COVIDEM neuskutečnil. 

 

       Osmé ročníky 

 Hlavním tématem prevence pro osmé ročníky je oblast právního vědomí. O 

spolupráci s úvodem do této problematiky jsme požádali Cestu Integrace. 

Deváté ročníky 

 Hlavním tématem pro žáky devátých ročníků byla sexuální výchova, bezpečný 

sex, příprava na rodičovství, kterému bylo věnováno několik hodin v rámci 

výuky přírodopisu. 
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 Dalším tématem pak byly poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie), správný 

přístup  k výživě a životnímu stylu obecně. Nad těmito tématy se žáci zamýšleli 

s organizací Anabel 

Nespecifická primární prevence  

 Během roku fungoval na naší škole ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT, který krom své 

další činnosti zorganizoval několik akcí ( převlékací dny,.. ) 

 Parlament  zorganizoval také tradiční Mikulášskou nadílku pro děti prvního 

stupně naší školy 

 Již třetím rokem jsme uspořádali schránku pro“ valentinské vzkazy“ 

 Parlament také zorganizoval volbu a hlasování o nejlepším návrhu na co využít 

dar 20000,-Kč od města.  

 V červnu měl proběhnout další ročník již tradičního TP FESTU (čili festivalu 

třídních projektů), a to jak dopolední představení pro žáky naší školy, tak 

večerní program pro rodiče. Vzhledem k uzavření školy se tato akce letos 

nemohla uskutečnit    

 Dva dny před úplným závěrem školního roku jsme se měli tradičně na náměstí 

T.G. Masaryka slavnostně loučit s odcházejícími žáky devátých ročníků. Ani tato 

akce se vzhledem k uzavření školy nekonala.  

 

 

Zásahy primárního preventisty 

 Za celý školní rok 2019/20 jsem neřešila žádný případ požití alkoholu nebo 

omamných látek v budově školy. V budově školy jsme se také nesetkali 

s problémem kouření. To ale přesto zůstává jedním z důležitých bodů 

preventivního programu, jelikož víme, že mnoho žáků naší školy mezi pravidelné 

kuřáky patří.  

 Mezi největší problémy letošního roku patřilo šetření 2 případů výskytu šikany, a 

to v pátém a osmém ročníku. V pátém ročníku se jednalo o šikanu vůči 

spolužákovi. Na vyšetření se podíleli také lektoři  externí organizace JIM AND 

JILL, školní psycholožka a zástupkyně školy. Po ukončení vyšetřování, byly 

agresorům uděleny kázeňské postihy a do školy byli pozváni rodiče všech žáků 

třídy. Na této mimořádné schůzce byla rodičům vysvětlena celá situace a rodiče 

byli seznámeni s dalšími postupy namířenými na optimalizaci vztahů ve třídě. 

Bylo domluveno několik intervenčních vstupů nejen mých, ale i zástupkyně pro 

první stupeň a byl navržen i zvýšený dohled školní psycholožky. Dále byly 

dohodnuty častější třídnické hodiny zaměřené na bezproblémové fungování 

kolektivu. 

V osmém ročníku bylo vyšetřováno hrubé vystupování žáka vůči učiteli. I tento 

případ byl důkladně prošetřován, bylo jednáno jak se žáky tak i s rodiči,  byly 



  

49 

 

uděleny kázeňské postihy a byla přijata opatření pro další bezproblémové soužití 

ve třídě. 

 Dalšími dosti často řešenými tématy uplynulého roku byly problémy některých 

dětí se začleněním do kolektivu a vztahové problémy mezi některými dětmi. Na 

základě těchto problémů jsem provedla celkem 3 sociometrická šetření  různých 

třídních kolektivů, a to na základě žádosti třídních učitelů, vedení školy, rodičů 

nebo školní psycholožky. Jednalo se o třídy 6.B, 3.B a 7.A.  S výsledky byli 

seznámeni jak zadavatelé, tak i jednotlivé třídní kolektivy, třídní učitelé a rodiče 

žáků, kteří se jevili jako problematičtí. S těmito žáky jsem pak individuálně 

pracovala já nebo školní psycholožka. 

 Ve třech třídních kolektivech jsem provedla celkem pět bloků sekundární 

prevence cílených většinou na zlepšení vztahů ve třídě nebo na podporu 

vyčleněného spolužáka z kolektivu (5.A, 5.B a 6.B) . 

 V období od září do března (uzavření školy - COVID) se na mne obrátilo se svým 

problémem celkem 12 dětí. U některých zůstalo při jedné návštěvě, s některými 

jsem problém řešila dlouhodobě. U několika případů následovalo došetřování 

situace formou rozhovorů s dalšími dětmi, v několika případech jsem pak 

spolupracovala i s rodiči dítěte a třídním učitelem. Většinou šlo o problémy 

vztahu mezi spolužáky nebo o vztahy v rodině. V jednom případu jsem žáky 

spolu s rodiči odkázala na policii České republiky. 

 Během celého roku jsem aktivně spolupracovala se školní psycholožkou . 
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Příloha č.2  

 

 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2019 
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I. Základní informace 
 

Název organizace: 1.základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková 

organizace      

Masarykovo nám. 71 

    251 01  Říčany  

IČO:   63834448 

 

Bankovní účty:   0420562309/0800 – provozní účet školy 

    107-0420562309/0800- podúčet FKSP  

Zřizovatel:  Město Říčany  

Statutární zástupce: Mgr. Bednář Pavel – ředitel školy 

Hlavní účel organizace: viz Zřizovací listina 3/2009, ev.č. 75496/2015, č.j. 54784/2015 

bod 1.1.a-d 

Předmět činnosti: viz Zřizovací listina 3/2009, ev.č. 75496/2015, č.j. 54784/2015 

bod 1.1.a-d 

 Informace o závazcích a pohledávkách: 

 

Dodavatelsko – odběratelské vztahy 

 

 Závazky po lhůtě splatnosti:  0,- Kč 

 Pohledávky po lhůtě splatnosti: 4 545,- Kč (náhrada škody za poničený školní 

majetek) 

 

 

 Spolupráce s ostatními subjekty a neziskovými organizacemi: 

- Základní škola Říčany, Bezručova 94, okres Praha - východ 

- Základní škola u Říčanského lesa, Školní 2400/4 Říčany 

- Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha – východ, Nerudova 481 
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- Základní umělecká škola Masarykovo nám. 57, Říčany 

- Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany 

 

 Účetní uzávěrka za rok 2019 byla zveřejněna v Obchodním rejstříku:  

 

II. Zhodnocení výsledku hospodaření: 

 

Celkový hospodářský výsledek organizace byl k 31. 12. 2019 ve výši 40 377,01 Kč. 

Rozpočtové hospodaření sledované městem a členěné dle závazných ukazatelů skončilo 

nulovým hospodářským výsledkem. Viz. tabulka se závaznými ukazateli. 

 

III. Hospodářská činnost 

 

1.ZŠ má od zřizovatele od 26. 11. 2015 povolenou hospodářskou činnost. Jedná se 

především o finanční prostředky za sběrový papír, vstup na geologickou burzu, 

zpracování a prodej nerostů v rámci burzy i mimo ni, jednorázové akce v DCG. 

Hospodaření za tuto činnost skončilo ziskem ve výši 40 377,01 Kč. 

501 Spotřeba materiálu 14 899,98 

513 Náklady na reprezentaci 6 287,00 

518 Ostatní služby 29 522,00 

521 Mzdové náklady 94 130,00 

524 Zákonné sociální pojištění 3 362,00 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 13 590,01 

  Náklady celkem 161 790,99 

   603 Výnosy z pronájmu 77 372,00 

604 Výnosy z prodaného zboží HČ 3 900,00 

649 Ostatní výnosy z činnosti 120 896,00 

  Výnosy celkem 202 168,00 

   

 

Hospodářský zisk celkem 40 377,01 
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IV. Výnosy 

 

Škola hospodařila v roce 2019 s finančními prostředky získanými z rozpočtu Města 

Říčany, z KÚ a  získanými z vlastní činností. 

 

Základní škola měla v roce 2019 k dispozici tyto prostředky:  

 

 MÚ  4 464 245,26 Kč celkem, z toho: 

 

6720104 Výnosy z transferů 403 - přístřešek na kola 2 083,26 

6720300 Výnosy z transferů MÚ 2 442 000,00 

6720301 Výnosy MÚ - protidrogová prevence 50 000,00 

6720302 Výnosy z transferů MÚ- PATRIOT 7 000,00 

6720303 Výnosy z transferů MÚ-Řemesla 10 000,00 

6720304 Výnosy z transferů MÚ-účelový příspěvek 8 000,00 

6720305 Výnosy z transferů MÚ- Plavání 180 000,00 

6720306 Výnosy z transferů MÚ-PSYCHOLOG 60 000,00 

6720307 Výnosy z transferů MÚ-pracovní sešity 200 000,00 

6720308 Výnosy z transferů MÚ-participativní rozpočet 20 000,00 

6720309 Výnosy z transferů MÚ-bruslení 109 500,00 

6720311 Výnosy z transferů MÚ - návštěva z Ruska 80 000,00 

6720315 Výnosy z transferů MÚ- mimořádné mzdové odměny 983 662,00 

6720316 Výnosy z transferů MÚ-letadla do škol 12 000,00 

6720317 Výnosy z transferů MÚ TABLETY 300 000,00 

67x   4 464 245,26 
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 MŠMT 34 922 956,- Kč 

 

Prostředky poskytnuté MŠMT prostřednictvím KÚ jsou použity na přesně stanovené 

náklady, kterými jsou mzdy, odvody a  ONIV. 

 

 Vlastním příjmem ZŠ jsou tyto položky: 

 

6020305 Příjmy ze školného - družina 323 400,00 

6030305 Pronájem učebna 32 000,00 

6480300 Čerpání fondů 158 019,08 

6480301 Čerpání fondů - dary 114 045,00 

6480303 Čerpání fondů - FKSP 16 768,00 

6490301 Sponzorské dary - věcné 28 919,00 

6490303 Ostatní výnosy 11 558,00 

6490305 Ostatní výnosy - náhrady 9 757,00 

6620300 Úroky 1 226,05 

6xx Celkem 695 692,13 
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V. Náklady 

 

 MŠMT 34 922 956- Kč 

 

Přesně určené náklady dle rozpočtu MŠMT:  

 

501 Spotřeba materiálu 301 936,00 

512 Cestovné 17 350,00 

518 Ostatní služby 34 970,00 

521 Mzdové náklady 25 363 755,00 

524 Zákonné sociální pojištění 8 540 472,00 

525 Jiné sociální pojištění 101 995,00 

527 Zákonné sociální náklady 502 618,00 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 59 860,00 

5xx Náklady celkem 34 922 956,00 

 

 

Z toho ONIV byly ve výši 543 987,-Kč. Jedná se především o ostatní neinvestiční výdaje 

určené na nákup učebnic, učebních pomůcek, drobného majetku, seminářů, cestovného, 

povinného pojištění a náhrad za nemoc. 

 

Tyto neinvestiční transfery podléhají finančnímu vypořádání v běžném roce. Vyúčtování 

k 31.12.2019 bylo předáno prostřednictvím Odboru školství a kultury MěÚ Říčany na 

KÚ.    

 

V roce 2019 nebyly vyčerpány mzdové prostředky ve výši 100 704,-Kč. Tyto nevyužité 

finanční prostředky byly vráceny na účet Krajského úřadu Středočeského kraje. 
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 MÚ + vlastní zdroje 4 108 453,55 Kč 

 

Celkové náklady organizace hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace byly 

celkem 5 159 937,51Kč, včetně čerpání fondů organizace ve výši 291 563,- Kč,  viz 

podrobný přehled čerpání Příloha č 2. Závazné ukazatele. 

 

Celkový závazný ukazatel, tj. náklady hrazené z prostředků zřizovatele vykazuje plnění 

ve výši 101%.  K překročení došlo vyšší spotřebou elektrické energie a plynu oproti 

plánovanému rozpočtu. 

VI. Prostředky na projektové a grantové řízení 

 

 Projekt Šablony I.  –  „Moderní výuka na 1. základní škole Říčany“ 

 

Projekt byl realizován v období od 01.07.2017 do 30.6.2019. Maximální výše dotace 

může být poskytnuta až do výše 1 102 704,--Kč.  

 

Na účet školy byly připsány prostředky ve výši 1 102 704Kč. Celkové náklady za rok 

2017 a 2018 byly ve výši 764 944,88Kč. Nespotřebovaná výše dotace ve výši 

337 759,12Kč byla k 31.12.2018 zaúčtována do rezervního fondu. 

 

náklady dle roků 2017 2018 2019 Celkem 

501 Spotřeba materiálu 

        37 

245,43     

           22 

913,57     
  

           60 

159,00     

518 služby, školení 

          5 

778,00     

              1 

350,00     

          3 

000,00     

           10 

128,00     

521 mzdové náklady 

      144 

594,00     

         383 

250,00     

      268 

088,00     

         795 

932,00     

524 zdravotní pojištění 

          6 

560,00     

           20 

514,00     

        17 

649,00     

           44 

723,00     

524 sociální pojištění 

        18 

224,00     

           56 

985,00     

        49 

022,00     

         124 

231,00     

525 Kooperativa 

                       

-       

                 

957,00     
  

                 

957,00     
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527 Příděl do FKSP 

          1 

457,88     

              4 

559,00     
  

              6 

016,88     

558 náklady z drobného dlouhod. 

majetku 

        38 

460,00     

           22 

097,00     
  

           60 

557,00     

haléřové vyrovnání 
    

                  

0,12     

                      

0,12     

Celkem 

      252 

319,31     

         512 

625,57     

      337 

759,12     

      1 102 

704,00     

 

 

 

 

 Projekt Šablony II.  – „Moderní výuka na 1. základní škole Říčany 

 

Projekt bude realizován v období od …………… do ……………. Maximální výše dotace 

může být poskytnuta až do výše 2 295 049,-Kč.  

 

 

náklady dle roků 2019 

501 Spotřeba materiálu 

          5 

650,00     

518 služby, školení 

        31 

511,50     

521 mzdové náklady 

      234 

842,00     

524 zdravotní pojištění 

        15 

705,00     

524 sociální pojištění 

        43 

275,00     

525 Kooperativa                        
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-       

527 Příděl do FKSP 

          3 

489,00     

558 náklady z drobného dlouhodobého majetku   

haléřové vyrovnání   

Celkem 

      334 

472,50     

 

 

Na účet školy byly připsány prostředky ve výši 2 295 049,-Kč. Celkové náklady za rok 

2019 byly ve výši 334 472,50 Kč. Nespotřebovaná výše dotace ve výši 1 960 576,50Kč 

byla k 31.12.2019 zaúčtována do rezervního fondu. 

 

VII. Tvorba a použití finančních fondů 

 

 

Účet Název PZ Úbytek Přírůstek KZ 

411 Fond odměn 299 896,50 0,00 10 274,00 310 170,50 

4110300 Fond odměn PS 258 753,48 0,00 0,00 258 753,48 

4110310 Fond odměn tvorba 41 143,02 0,00 10 274,00 51 417,02 

412 

Fond kulturních a sociálních 

potřeb PS 279 032,39 

410 

731,10 565 633,26 433 934,55 

4120100 

Fond kulturních a sociálních 

potřeb PS 203 833,37 0,00 0,00 203 833,37 

4120110 FKSP - základní příděl 444 359,02 0,00 525 246,26 969 605,28 

4120220 FKSP - stravování -6 816,00 6 120,00 0,00 -12 936,00 

4120230 FKSP - rekreace -40 320,00 77 036,50 39 587,00 -77 769,50 

4120260 

FKSP - poskytnuté peněžní 

dary -61 000,00 12 000,00 0,00 -73 000,00 
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4120270 

FKSP - úhrada příspěvku na 

penzijní připojištění 

-160 

400,00 

160 

800,00 800,00 

-320 

400,00 

4120290 FKSP - ostatní použití fondu 

-100 

624,00 

154 

774,60 0,00 

-255 

398,60 

413 

Rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného výsledku 

hospodaření 256 171,99 

157 

129,08 101 460,60 200 503,51 

4130000 

Rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného výsledku 

hospodaření 118 562,91 0,00 0,00 118 562,91 

4130510 

Rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného výsledku 

hospodaření 164 572,08 0,00 101 460,60 266 032,68 

4130511 RF - čerpání - daňová úspora -26 963,00 

157 

129,08 0,00 

-184 

092,08 

414 

Rezervní fond z ostatních 

titulů 446 718,12 

114 

045,00 

1 719 

817,38 

2 052 

490,50 

4140000 

Rezervní fond z ostatních 

titulů 22 700,00 0,00 0,00 22 700,00 

4140400 Rezervní fond šablony 337 759,12 0,00 

1 622 

817,38 

1 960 

576,50 

4140531 Rezervní fond sociální fond 14 240,00 0,00 10 000,00 24 240,00 

4140540 

Rezervní fond peněždý dary 

účelové 38 939,00 

114 

045,00 85 000,00 9 894,00 

4140550 

Rezervní fond peněždý dary 

neúčelové 33 080,00 0,00 2 000,00 35 080,00 

416 

Fond reprodukce majetku, 

fond investic 449 298,73 0,00 9 256,74 458 555,47 

4160000 

Fond reprodukce majetku, 

fond investic 441 584,80 0,00 0,00 441 584,80 

4160310 

Fond reprodukce majetku, 

tvorba ve výši odpisů 7 713,93 0,00 9 256,74 16 970,67 
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VIII. Informace o výsledcích kontrol 

 

 1. Přehled o vnitřních řídících kontrolách a jejich výsledcích na základě vyhlášky 

č. 416/2004 Sb., vnitřních směrnic a kontrolního řádu 

 

 

 Zaměření řídící kontroly 
Typ řídící 

kontroly 

Výsledek řídící 

kontroly  

1

. 

Kontrola pokladní hotovosti, daňových 

dokladů Průběžná bez opatření 

 

 

 2. Přehled o provedených externích kontrolách     

 

 Zaměření externí kontroly  Kdo provedl 
Výsledek 

kontroly  

1.    

2.    

 

 

IX. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - ZISKU 

za rok 2019 

 

Organizace dosáhla celkového hospodářského zisku ve výši 40 377,01Kč. Zisk z hlavní 

činnosti byl 0,-Kč. 

 

U zisku z hospodářské činnosti ve výši 40 377,01Kč žádáme o převedení do rezervního 

fondu. 

 

 

Přílohy 

 

 Inventarizační zpráva 
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 Plnění závazných ukazatelů 

 

 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha 

 

 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - ZISKU 

za rok 2019 

Organizace dosáhla celkového hospodářského zisku ve výši 40 377,01Kč. Zisk z hlavní 

činnosti byl 0,-Kč.  

 

U zisku z hospodářské činnosti ve výši 40 377,01Kč žádáme o převedení do rezervního 

fondu. 
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I. ZŠ Masarykovo náměstí 71, Říčany 
 

I C T    P L Á N    Š K O L Y 
 

Platnost: od 2. 9. 2019 do 31. 6. 2020 

 
 
 
 

1.1 Úvod 
ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se 

Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup 

jejich dosažení.  

Plán je zpracován na období 2016 – 2017, poté jej škola vyhodnotí a provede 

jeho aktualizaci. 

 I. stupeň II. stupeň Celkem: 

Počítačové pracovny 0 1 1 (31 PC) 

Interaktivní tabule 

s datovým projektorem a 

vizualizérem a PC 

11 12 22 

Počítače ve třídách 15 12 27 

Počítače v kabinetech a 

sborovnách a kanceláře 
4 10 14 

Notebooky 5 19 24 
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1.2 Stávající stav 

 

 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň Celkem: 

Počet žáků 357 287 644 

Počet učitelů 18 19 37 

Vychovatelé 6 - - 

Školní psycholog 1  

Speciální pedagog 3 0  

Asistent pedagoga 3 0  

 

 

1. 2. Pracovní prostředí:  
Počítačová pracovny  Windows 2007, MS Office 2007, Výukové 

programy – Terasoft, Škola za školou pro žáky II. 

Stupně. 

Počítače ve třídách Windows 2007, MS office 2007, Výukové 

programy- Stefel 

Počítače ve sborovnách a 

kabinetech 
Windows 2007, MS office 2007, Bakalář 

Interaktivní tabule Qomo, Aktiv studio 

 

Připojení k internetu: +1MB 

Zajišťování servisních služeb: město 

 

1. 3. Zhodnocení stávajícího stavu: 

 
Vybavení počítačové učebny je nové 

Vybavení tříd je zatím dostatečné 

Vybavení kabinetů a sboroven je vyhovující 

1. 4. Zhodnocení minulého ICT plánu: 

V rámci projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006052 Moderní výuka 

anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech byla 
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nově vybavena počítačová pracovna 24 + 1 PC, tiskárna, 3D tiskárna a 

interaktivní tabule. 

2. Hlavní úkoly a cíle ICT do roku 2020 ve výchově a 

vzdělávání na škole 
Do konce školního roku 2018/19 bude zajištěno: 

 zachování stávajícího způsobu správy a zabezpečení 

 pro žáky možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používání 

textového editoru, grafického editoru, tabulkového kalkulátoru, webového 

prohlížeče, klienta elektronické pošty 

 pro pedagogické pracovníky zajišťovat další školení pro seznámení 

s novou technikou i programovým vybavením 

 pro pedagogické pracovníky možnost používání programů Microsoft 

Office, grafického editoru, webového prohlížeče, editoru webových 

stránek a klienta elektronické pošty 

 pro žáky a pedagogické pracovníky možnost v rámci výuky a nutné 

přípravy na výuku používat výukové programové vybavení ve výše 

uvedeném rozsahu 

 používání veškerého programového vybavení v souladu s licenčními 

ujednáními 

 žákům možnost uložit si svá data na přenosné médium nebo zajistit 

diskový prostor pro uložení jeho dat; pedagogickým pracovníkům zajistit 

diskový prostor pro uložení svých dat. 

 pedagogickým pracovníkům prostor pro vystavení webové prezentace 

3. Proškolení pedagogických pracovníků: Viz. přiložená 

tabulka. 

 

 

                                                                                    Zpracovala: Mgr. Lenka 

Schickerová 

                                                                                                          ICT 

koordinátor 
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Notebooky na II. stupni: 

 Typ 
Způsob 

nabytí 

Datum 

nabytí 
Cena Umístění 

1. 

L
en

o
v
o

 B
5
0

-7
0

 B
la

ck
 

Z
 p

ro
je

k
tu

 „
 I

n
v

es
ti

ce
 I

C
T

 d
o

 z
d

ěl
án

í“
č.

 p
ro

je
k
tu

: 

C
Z

.1
.0

7
/1

.3
.0

0
/5

1
.0

0
2

2
 

2
1

. 
5

. 
2
0

1
5

 

1
1
7
4

7
,8

9
 K

č 

geolog. dílna- Bednář 

2. Bc. Martin Caudr 

3. Mgr. Zuzana Čásenská 

4. Mgr. Jolana Grimová 

5. Mgr. Zuzana Havlíková 

6. Neopravitelný- AV 

7. Mgr. Jana Kolková 

8. Mgr. Alena Kouklíková 

9. Ing. Miluše Reichová 

10. Mgr. Zuzana Pacovská 

11. Mgr. Lenka Prchalová 

12 Mgr. Jiří Profota 

13. Mgr. Milena Prášková 

14. Mgr. Jana Dynybilová 

15. Asus X 550 CA z rozpočtu 27. 3. 2014 12284,- Kč Mgr. L.Schickerová 
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16. 15.6/3217U/4 GB školy Mgr Helena Vydrová 

17. Asus X 55C 15,6 z rozp. š. 25. 8. 2013 10 050,- Kč Mgr Pavel Bednář 

18. Notebook ASUS 
z rozpočtu 

školy 
7. 6. 2011 18 940,- 

PeaDr. Jana 

Helebrantová 

19. NTB DELL 

LATITUDE 

E5420 

dar Mú 10. 9. 2015 1,- kabinet AV 
20. 

21. Asus 

Moderní výuka 

na 1. ZŠ 

Říčany 

21. 9. 2017 9490,- Mgr. J. Fáberová 

22. Lenovo 
  

Mgr. Jolana Grimová 

23. Lenovo Ing. Martina Kalná 
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Notebooky na I. stupni: 

 

P.č. Typ Způsob nabytí Datum 

nabytí 

Cena Umístění 

1. Notebook ASUS  Koupeno z projektu 

EU- OPVK- Peníze 

školám 

2. 3. 2011 17 949,- Kabinet AV 

2. Notebook ASUS  2. 3. 2011 17 949,- nefunkční 

3. 

L
en

o
v
o

 B
5
0

-7
0

 B
la

ck
 

Z
 p

ro
je

k
tu

 „
 I

n
v

es
ti

ce
 I

C
T

 

d
o

 z
d

ěl
án

í“
 

č.
 p

ro
je

k
tu

: 

C
Z

.1
.0

7
/1

.3
.0

0
/5

1
.0

0
2

2
 

2
1

. 
5

. 
2
0

1
5

 

1
1
7
4

7
,8

9
 K

č 

Mgr. D. Horálková 

4. Mgr. E. Mlchová 

5. Mgr. J. Svobodová 

6. Mgr. S. Škroníčková 

7. Mgr. P. Smejkalová 

10.  
Asus 

Moderní výuka na 1. ZŠ 

Říčany 
21. 9. 2017 9490,- 

Mgr. I. Skořepová 

??? 

11. 
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Tablety: 

 typ Char. OS Způsob 

nabytí 

Cena Datum  Připojení Software 

30 ks 
Apple iPad Wi-Fi 

32gb Space Gray 
  

Z
 r

o
zp

o
čt

u
 š

k
o
ly

 

222 000,- 

1
1

. 6
. 2

0
1

9
 

  

30 ks 
Pouzdro pro děti 

pro Apple Ipad 
  14 970 ,- 

  

30 ks 

Multimediální 

sluchátka s 

mikrofonem 

  13 500,- 

  

30 ks 

PewmiumCord 

Kabel Jack 

3.5mm 

  7 500 ,- 
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Počítačová pracovna: 

 

P.č. PC Char. OS Způsob 

nabytí 

Cena Datum  Připojení Software 

1. 

P
o
čí

ta
čo

v
á 

se
st

av
a 

–
 P

C
, 

m
o
n
it

o
r,

 m
y
š 

L
en

o
v

o
T

h
in

k
C

en
tr

e 
M

7
1

0
q

 T
in

y
, 

p
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ce
so
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 I

n
te

l 
C

o
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 i
3

-7
1
0

0
T

(3
M

C
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h
e,
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p

 t
o
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0
 G

H
z
 

 

V
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 p
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k
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 C

Z
.0

6
.2

.6
7

/0
.0

/0
.0

/1
6

_
0

6
6

/0
0

0
6
0

5
2
 M

o
d
er

n
í 

v
ý
u

k
a 

an
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li
ck

éh
o
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az
y

k
a 
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p

o
čí

ta
čo

v
á 

v
ý

u
k

a 
n

a 
zá

k
la

d
n
íc

h
 š

k
o

lá
ch

 

v
 Ř

íč
an

ec
h

 

 

zá
ří

 2
0

1
8

 

+
1

M
B

 

M
O

- 
2

0
1

0
v

ý
u
k

o
v

é 
p

ro
g

ra
m

y
 T

er
as

o
ft

, 
E

d
is

o
n

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
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23. 

24. 

25. 
L

Y
N

X
 M

S
 P

O
W

E
R

M
E

D
IA

 
1

0
4

6
0

7
3
-9

4
2

9
 

W
in

d
o

w
s 

1
0
 

Z
ak

o
u

p
en

o
 z

 r
o

zp
o

čt
u

 š
k

o
ly

 

1
8

5
2
8
 

1
7

. 
1
2

. 
2
0

1
3

 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31.         
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Školení pedagogických pracovníků I. 

stupně: 

Jméno\typ školení Z P1 P2 P3 S 

Školení 

k IT 

tabulím 

Integrac

e ICT do 

výuky 

ICT 

koor. 

Tablety 

Havrilová T., Bc.  ano - - - - ano ano - - 

Nováková L.,Bc. ano - - - - ano ano - ano 

Sachsová Z.,Mgr. ano - - - - ano ano - - 

Horálková D., Mgr. ano - - - - ano ano - ano 

Veselá M., Mgr.  ano -  - - - ano ano - ano 

Kubásková L.Mgr. ano - - - - ano ano ano ano 

Mlchová E., Mgr. ano - - - - ano ano - ano 

Hejmalíčková Ž., DiS.  ano - - - - ano ano - ano 

Artmanová M. Mgr. ano ano - - - ano - - ano 

Skořepová Iva, Mgr ano - - - - ano ano - ano 

Slezáková I., Mgr. ano ano - - - ano ano - ano 

Svobodová J., Mgr. ano ano - - - ano ano - - 

Škroníčková S., Mgr. ano ano - - - ano ano - ano 

Smejkalová P., Mgr.  ano - - - - ano ano - ano 

Vyhnánková M., Mgr. ano -      - - - ano ano - ano 

Miková M. Mgr.  ano - - - - ano - - ano 

Gondová M., Mgr.  ano - - - - ano ano - - 

Kuprová K. ano     ano   ano 

Rupertová K.,Mgr. ano - - - - ano - - ano 
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Školení pedagogických pracovníků II. 

stupně: 
 

Jméno\typ školení Z P1 P2 P3 S 
Školení k IT 

tabulím 

ICT 

koor. 

ICT do 

výuky 

Bednář P., Mgr. ano ano ano   ano  ano 

Caudr M., Mgr ano ano ano   ano  ano 

Čásenská Z., Mgr. ano ano ano ano ano ano  ano 

Dynybilová J., Mgr. ano ano ano  ano ano  ano 

Fáberová J., Mgr. ano     ano   

Grimová J., Mgr. ano ano ano ano ano ano  ano 

Havlíková Z., Mgr. ano     ano  ano 

Helebrantová J., PaedDr. ano ano ano ano ano ano  ano 

Jánoš P. Mgr. ano     ano   

Kalná M., Ing. ano ano    ano  ano 

Kolková J., Mgr. ano     ano  ano 

Kouklíková A., Mgr. ano ano ano   ano  ano 

Pacovská Z., Mgr. ano     ano  ano 

Prášková M., Mgr. ano     ano   

Prchalová L., Mgr. ano ano ano   ano  ano 

Reichová M., Ing. ano     ano   
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Profota J., Mgr. ano     ano  ano 

Schickerová L., Mgr. ano ano ano ano ano ano ano ano 

Vydrová H., Mgr. ano ano ano ano ano ano  ano 
 

 

 

 

 

Tiskárny na II. stupni: 

P.č. Typ 
Způsob 

nabytí 

Datum 

 nabytí 
Cena Umístění 

1.  

V rámci projektu 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16

_066/0006052 

Moderní výuka 

anglického jazyka a 

počítačová výuka na 

základních školách 

v Říčanech 

září 2018  PC pracovna 

2. Kyocera Z rozpočtu š. 16. 2. 2015 11872,- kabinet AV 

3. 
LC- 

barevná 
Dar- MÚ Říčany 

 
září 2012 

1,- kabinet AV 

4. Kyocera 1,- kabinet Ch 

5. Kyocera 1,- kabinet Př 

6. HP Dar- MÚ Říčany leden 2011 1,- sborovna 

7. LG- bar. Z rozpočtu š. 28. 12. 2012 8 800,- ředitelna 

8. Kyocera Z rozpočtu š. září 2012 1,- kancelář 
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9. LG- bar. Z rozpočtu š. 28. 12. 2012 8 800,- kancelář 

10. Kyocera 

Dar- MÚ Říčany září 2012 

1,- 
záloha v 

kabinetu AV 

11. Kyocera 1,- 
záloha 

v kabinetu AV 

12. Kyocera 1,- 
záloha v 

kabinetu AV 

 

 

 

Kopírky na II. stupni: 

 

P.č. Typ Způsob nabytí Dat. nabytí Cena Umístění 

1. Kyocera Dar- vyřazeno 

MÚ Říčany 

září 2019 1,- sborovna 

2. Kyocera 1,- kancelář 
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Vybavení tříd II. stupeň: 

a) počítače: 

 

 PC 
Charakteristik

a 
OS 

Způsob 

nabytí 

Datum 

nabytí 
Cena 

Připo

jení 
Třída 

1. 

 
LYNX MS 

POWERMEDIA 
1046073-9429 

W
in

d
o
w

s 
1
0
 

Z rozpočtu 

školy 17. 12. 2013  

+
1

M
B

 

11 

2. 12 

3. 13 

4. 14 

5. 15 

6. 

Beeline i 

3-3210 

I 3- 3210/2x 

26B 

Z projektu 

EU- OPVK- 

Peníze 

školám 

5. 3. 2013 15 050,- Kč 

4 

7. 5 

8. 6 

9. 7 

10. 8 

11. 9 

12. 10 

13. 

Beeline  

Pro 

I 3- 3210/2x 

26B 

Vyřazeno 

z MÚ 

Říčany 

3. 9. 2015 1,- 

3 

14. 1 

15. 2 
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b) interaktivní tabule 

 

P.č. Název Třída Způsob nabytí Cena Datum 

nabytí 

1. 

QUMO- 

interaktivní 

tabule+ 

dataprojektor 

+ vizualizér 

11 

Koupeno z projektu EU- 

OPVK- Peníze školám 

32 400,- +  

32 400,- 

+12 690,- 

Kč 

20. 12. 

2010 

2. 12 

3. 13 

4. 14 

5. 15 

6. 

QUMO- 

interaktivní 

tabule+ 

dataprojektor 

+ vizualizér+ 

pojezd 

4 

Koupeno z projektu EU- 

OPVK- Peníze školám 

32906, 24,- 

+ 21906,25,-

+ 34946,25,- 

+ 16369,25,-

Kč 

5. 3. 

2013 

7. 5 

8. 6 

9. 7 

10. 8 

11. 9 

12. 10 

13. interaktivní 

tabule+ 

dataprojektor 

Pc 

prac. 

V rámci projektu 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006052 

Moderní výuka anglického jazyka a 

počítačová výuka na základních 

školách v Říčanech 
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Vybavení sboroven I. stupně: 

 

P

. 

č. 

PC 
Charakteristik

a. 
OS 

Způso

b 

nabytí 

Datu

m 

nabytí 

Cena 
Připojen

í 

Sborovn

a 

1. 

Murih 

+ 

monito

r 

 

MS 

201

0 

Dar MÚ 

Říčany 

8. 6 

2010 

2507205,

-Kč 

+ 1MB 

Slunečnice 

2. 

PC 

Beelin

e 

PC  i13-4130 

4G/120 ssd 

2016 9117,- Kč Soud 
3. PC 

Beelin

e 

i13-4130  

4G/120 ssd 

4.         

5.         

 

 

Vybavení tříd I. stupeň: 

a) počítače: 

 

P.č. PC Char. OS Způsob nabytí 
Datum 

nabytí 
Cena 

Připoj

ení 

Třída 

1. 
 

 

Beeline i-

3/540 

 

i-
3
/5

4
0

 4
G

B
 

D
D

R
3

/H
D

D
3

2
0

G
B

 

W
in

d
o

w
s 

1
0
 

 

 

Z projektu EU peníze 

školám OPVK 

 

 

3. 1. 2011 

15 730,- Kč  

 

+1MB 

11 

2. 15 730,- Kč 12 

3. 15 730,- Kč 13 

4. 15 730,- Kč 21 

5. 15 730,- Kč 22 
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6. 15 730,- Kč 23 

7. Beeline i 3-

3210/2x26B 

Z projektu EU peníze 

školám OPVK 

5. 3. 2013    15 050,- Kč +1MB 01 

8. 

Murih + 

monitor 

 

 

Vyřazeno z MÚ 

Říčany 

8. 6. 2010 25 072,05,-Kč  02 

9.  8. 6. 2010 25 072,05,-Kč  1. třídy 

10.  8. 6. 2010 25 072,05,-Kč  1. třídy 

11.  8. 6. 2010 25 072,05,-Kč  1. třídy 

 

 

b) interaktivní tabule 

 

P.č. název třída Způsob 

nabytí 

Cena Datum nabytí 

1. 

Interaktivní tabule QOMO+ 

dataprojektor  

+ vizualizér 

11 

Z projektu 

EU- OPVK- 

Peníze 

školám 

32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

 

 

3. 1. 2011 

2. 12 32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

3. 13 32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

4. 21 32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

5. 22 32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

6. 23 32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

7. 
Aktiv Board + výukové 

studio + dataprojektor 
Slunečnice 

Koupeno 

z rozpočtu 

školy 

29 595+ 37 901,50 + 18 445 Kč 16. 8. 2007 

8. 
Aktiv Board + výukové 

studio + dataprojektor 

PC 

pracovna 

Koupeno 

z rozpočtu 

školy 

29 595+ 37 901,50 + 18 445 Kč 16. 8. 2007 

9. 
Interaktivní tabule QOMO 

+dataprojektor+vizualizér 
01 

Z p.EU- 

OPVK- 

Peníze 

školám 

34 846,25 + 32 906,25+ 

16369,25 Kč 
27. 3.2013 
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Vybavení kanceláří a kabinetů II. stupeň: 

 

P.č.  PC Char. OS Zp. 

nabytí 

Datum 

nabytí 

Cena Přip

. 

 

1. 

k
ab

in
et

y
 

P
C

 +
m

o
n

it
o

r+
 m

y
š 

P
C

 i
 3

- 
4
1

3
0
 4

6
/1

2
0
S

S
D

/D
V

D
 

W
in

d
o

w
s 

1
0

 

k
o

u
p

en
o

 z
 r

o
zp

o
čt

u
 š

k
o

ly
 

 

2
7
. 
3
. 
2
0
1

4
 

9
1
1
7
,-

 K
č 

+
1

M
B

 

AV 

2. Ch+F 

3. Př 

4. 

sb
o
ro

v
n
a
 

 5. 

6. 

7. ředitel

na 

CORR 2,56 

GHZ,GB RAM  
20. 8. 2012 16918,- Kč 

 

8. 

k
an

ce
lá

ř 

Corr i5 2320CPU 

3,36 GHz 4GB 

RAM 
28. 5. 2012 18754,-Kč 

 
9. 

Beeline 

 

25. 10. 2011 14053,-Kč 

10 
PC i 3- 4130 

46/120SSD/DVD 27. 3. 2014 9117,- Kč 

Červená barva- nevyhovující, zastaralé zařízení, vhodné k výměně 

Zelená barva- zařízení nové, vyhovující 

Černá barva- zařízení vyhovující 
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¨ 

 

Příloha č.4 

 

EVVO ve školním roce 2019/2020 - zpráva o aktivitách a činnosti   

Zpracovala: Mgr. Jana Kolková, koordinátor EVVO  

Dne 28.6. 2020 v Říčanech 

 

Vzhledem k uzavření škol během pandemii  Covid – 19, neproběhla celá řada plánovaných 

aktivit z dané oblasti nejen v rámci jednotlivých předmětů, ale ani během mimoškolních 

akcí.  

  

1) Začlenění EVVO do časových plánů ve všech vyučovaných předmětech v souladu s 

RVP a ŠVP, s organizací školního roku a na základě jednání jednotlivých předmětových 

komisí je Environmentální výchova a její součást Multikulturní výchova, začleňována 

do časových plánů jednotlivých předmětů na obou stupních školy. Součástí EVVO je i 

zapojení Školní družiny do aktivit zaměřených do této oblasti. Každým rokem se žáci 

zúčastňují školních a krajských kol různých předmětových soutěží a olympiád, do 

kterých je začleněna i problematika EVVO a MKV.  

  

2) Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO a MKV je průběžné 

zvláště ve spolupráci z muzeem Říčany. 

 

3) Výchovné akce zaměřené na environmentální a multikulturní výchovu během 

školního roku 2019/2020 většinou nebyly realizovány vzhledem k pandemii. Probíhaly 

exkurze s environmentální tématikou, žáci se zúčastnili projektů v rámci školy i 

projektů spolupořádaných ve spolupráci s Muzeem Říčany, ale i dalšími institucemi 

(pouze na podzim 2019).  

V rámci přírodopisu probíhají pravidelné exkurze do terénu a projekt „Zpracuj si svůj 

kámen.“ Ve spolupráci s VŠCHT proběhla Hodina moderní chemie. V rámci 

multikulturní výchovy jako součásti EVVO v říjnu 2019 absolvovali žáci 9. ročníků 

zahraniční zájezd do Ruska. Výměnný pobyt s německou stranou bohužel neproběhl. 
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 4) Mimoškolní akce zaměřené na environmentální a multikulturní výchovu (MKV). 

Mimoškolní aktivity probíhají zejména v rámci exkurzí a zahraničních zájezdů, a 

ačkoliv jsou zde zveřejněny jako mimoškolní aktivity, většina z nich je nedílnou součástí 

vyučování předmětů. Exkurze (viz Příloha 1 „Roční plán aktivit EVVO a MKV“) 

naplánovaly předmětové komise ve spolupráci s třídními učiteli.    

 

5) Separace odpadu a účast školy v soutěži škol ve sběru papíru. Separace odpadů ve 

škole je řešena systematicky v rámci každé provozní budovy. Stejně jako v předešlých 

letech je škola zapojena do soutěže škol ve sběru papíru. Vše probíhá ve spolupráci s 

firmou Pražské služby, a.s. Soutěž probíhala ve dvou úrovních:  

                            1.Úroveň –  soutěž mezi školami   

                            2.Úroveň – a) soutěž mezi třídami        b) soutěž mezi jednotlivci  

  

Poslední započítané datum sběru pro školní rok 2019/2020 byl prosinec 2019 (sebralo se 

26,28 t). Další odevzdaný sběr již bude započten do soutěže na ŠR 2020/2021. 

Škola se zapojila i do sběru hliníku, vzhledem k pandemii se akci nepodařilo dotáhnout. 

Již nasbíraný hliník bude započítán do školního roku 2020/2021. 

Příloha 1 – „Roční plán aktivit EVVO a MKV“ 

EVVO a MKV jsou součástí ročních plánů většiny vyučovacích předmětů. K naplňování 

cílů EVVO a MKV slouží spolupráce mezi jednotlivými předměty a spolupráce mezi 

školou a dalšími institucemi př. muzeum Říčany, Cesta integrace apod. Jednotlivé 

učební předměty jsou doplňovány pravidelnými aktivitami př. vycházky do okolí, 

laboratorní cvičení, projektové bloky, kontakt s místní komunitou, spolupráce 

s ostatními školami a institucemi apod. V následujícím plánu jsou uvedeny jen některé 

aktivity nad rámec běžné školní výuky.  

¨ 

 

 

 

 

 



  

82 

 

Jednotlivé akce během školního roku 2019/2020: 

 

Září:  Vlastivědné vycházky v okolí školy 

Říjen Adaptační kurz 6. r Hájovna Světice 

 Planetárium 

 Pražská hrad 

 Hodina moderní chemie určené pro 8. a 9. r  

 Geologická exkurze do Nové Paky a okolí 

 Výměnný pobyt Moskva 

Listopad Nekuřátka 

 Muzeum Říčany – Podzimněnky pro 1.r. 

 Planetárium (Kde končí Vesmír) 

 Muzeum Říčany 9.r. 

 Agresivita, Finanční gramotnost (preventivní a vzdělávací programy) 

 Poruchy příjmu potrvavy 

 Veletrh středních škol – 9.r. 

 Exkurze Škoda MB  

 17. listopad 

 Projektový den – Zvířátka v lese 

Prosinec Planeta Země – pořad 

 Národní muzeum, Muzeum hl. m. Prahy 

 Česká národní banka 

 Muzeum Říčany (Osmdesátky) 

 Knihovna Říčany 

 Vánoční dílny a výlety – průběžně většina tříd př. Kutná Hora, Čertovina, 

Žleby… 

 Zájmové dopoledne – sport, tvoření, výlety 
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 Spolupráce s domem seniorů v Říčanech 

Leden LVK 

Únor Národní technické muzeum 

 Knihovna Říčany 

 Příběhy našich sousedů 

 Výstava Osmdesátky (muzeum Říčany) 

Březen Covid - 19  

Duben Covid - 19  

Květen Covid - 19 

Červen Covid - 19 

   

  

 

  

 


