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Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Radonice, příspěvkové
organizace za školní rok 2021/2022
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č.
15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti
Základní školy a Mateřské školy Radonice, p. o. za školní rok 2021/2022.
Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou ZŠ a MŠ Radonice dne 10. 10. 2022 a
Školskou radou ZŠ Radonice schválena dne 27. 10. 2022.
V Radonicích dne 27. 10. 2022

………………………………………………
Mgr. Veronika Černá
ředitelka školy

Projednáno Pedagogickou radou ZŠ a MŠ Radonice, p. o. dne 10. 10. 2022
Předloženo Školské radě ZŠ Radonice, p. o. dne 13. 10. 2022
Schváleno Školskou radou ZŠ Radonice, p. o. dne 27. 10. 2022
Předáno zřizovateli dne 31. 10. 2022

………………………………………………
Ing. Alena Martincová
předsedkyně Školské rady ZŠ Radonice, p. o.

………………………………………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
za zřizovatele, starosta obce Radonice

………………………………………………
Klára Urushadze
za Pedagogickou radu ZŠ a MŠ Radonice, p. o.
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1. Základní údaje o škole
Název organizace:

Základní škola a Mateřská škola Radonice,
příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Na Skále 185
250 73 Radonice

Právní forma:

příspěvková organizace

Identifikační číslo:

70989702

Název a adresa zřizovatele: Obec Radonice
Na Skále 185
250 73 Radonice
IČ: 00240681
Druh a typ školy:

Základní škola, 1. – 5. ročník, kapacita: 125 žáků
Mateřská škola, kapacita: 62 dětí

IZO školy:

600051706

Součásti školy:

Školní družina, kapacita: 73 žáků
Školní jídelna, kapacita: 187 strávníků

Počet tříd, dětí, žáků:

Počet tříd ZŠ: 6
Počet tříd MŠ: 3
Počet oddělení ŠD: 3
Počet žáků k 30. 9. 2021: 115 žáků
Počet dětí k 30. 9. 2021: 60 dětí

Vedení školy:

Mgr. Veronika Černá, pověřená výkonem funkce ředitelky školy
Klára Urushadze, zástupkyně ředitelky školy pro předškolní
vzdělávání

Telefonní kontakt:

+420 317 470 470

E-mail:

cerna@skolaradonice.cz

ID datové schránky:

uuqkyb

Webové stránky:

www.skolaradonice.cz
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Mateřská škola Radonice, p. o. se sídlem Na Skále 185, 250 73 Radonice (dále jen
MŠ Radonice), byla zapsána do Školského rejstříku 1. 1. 2005. Jedná se o malou státní
mateřskou školu.
Součástí Mateřské školy Radonice jsou tři třídy. Složení dětí je heterogenní. Kapacita školy činí
62 dětí.
Základní škola Radonice, p. o. se sídlem Kaštanová 473, 250 73 Radonice (dále jen ZŠ Radonice)
se řadí mezi malé státní školy. Je školou pojímající 1. stupeň ZŠ. Otevření 2. stupně ZŠ je
plánováno na září 2022. Činnost základní školy byla zahájena ve školním roce 2017/2018, a to
otevřením jedné třídy 1. ročníku v provizorních prostorech Obecního domu v Radonicích.
Otevření nynější budovy 1. stupně proběhlo v září 2018. Škola umožňuje bezbariérový přístup.
Základní škola Radonice je koncipována jako škola pojímající jednu třídu v ročníku. Ve školním
roce 2018/2019 však došlo z kapacitních důvodů k otevření dvou druhých tříd. Průměrná
naplněnost tříd je 23 žáků. Kapacita školy činí 125 žáků.
Základní i Mateřská škola Radonice se nacházejí v klidných částí obce a disponují rozsáhlým
školním areálem. Dopravní obslužnost je dobrá. Děti i žáci z okolních obcí mohou využívat
k dopravě do školy autobusové spojení.
Obě školy jsou důležitým centrem nejen vzdělávacím, ale i společenským a kulturním. Svou
činností významně doplňují a obohacují život v obci. Úzce spolupracují jak s rodiči dětí a žáků,
tak s Obecním úřadem Radonice a dalšími organizacemi.
Základní i Mateřská škola Radonice jsou školami rodinného typu. Děti a žáci se navzájem,
většinou dobře, znají. Podporována je spolupráce jednotlivých tříd i samotného
pedagogického sboru. Děti a žáci se účastní společných vzdělávacích, preventivních, kulturních
i sportovních akcí. Propojení činnosti školy mateřské a základní je jednou z priorit školy.
Vzdělávání vycházející z RVP ZV a PV by mělo být podpořeno odpovídajícími podmínkami, jež
jsou v souladu s koncepčními vzdělávacími dokumenty, obecně platnými předpisy a normami,
vzdělávacími potřebami dětí a žáků a potřebami pro pedagogickou činnost učitelů.
V RVP pro ZV a PV jsou vymezeny materiální, personální, hygienické, organizační a jiné
podmínky, které představují optimální stav, k němuž naše škola za podpory zřizovatele
směřuje.
Školní rok 2021/2022 byl specifický a nestandardní. Vzhledem k epidemiologické situaci,
uzavírán škol a školských zařízení, střídání distanční a prezenční výuky jsme byli nuceni řadu
naplánovaných akcí přehodnotit, zrušit, odložit na jiný termín. Toto období jsme společně
zvládli, a to, co jsme díky této nepříznivé situaci získali, naučili se, budeme dále využívat.
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Součásti a pracoviště školy
Název pracoviště
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna

IZO pracoviště
181083779
107516268
181085623
113800517

Kontakt
+420 317 470 472
+420 723 540 482
+420 317 470 473
+420 732 325 022 (ZŠ)
+420 601 556 811 (MŠ)

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola je v Rejstříku škol a školských zařízení zařazena od 1. 1. 2005. Vzdělávání
probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Objevujeme svět“.
Prostorové a materiální podmínky:
 3 kmenové třídy, jejichž součástí jsou herny/hrací koutky; místnost/část místnosti pro
odpolední odpočinek (postýlky)
 standardní vybavení tříd sloužící k řízeným činnostem, hrám a ke stolování
 vlastní sociální zařízení u každé třídy
 šatna u každé třídy
 zahrada/venkovní areál – hřiště s pískovištěm a herními prvky
 interaktivní tabule
 notebooky (zejm. pro vzdělávání dětí předškolního věku)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola je v Rejstříku škol a školských zařízení zařazena od 23. 11. 2016. Vzdělávání
probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Naše škola“.
Prostorové a materiální podmínky:
 6 kmenových učeben
 venkovní učebna
 sociální zařízení
 tělocvična (součást výstavby budovy 2. stupně)
 multifunkční venkovní hřiště (součást výstavby budovy 2. stupně)
 prostory pro společné stravování
 výtah umožňující bezbariérový přístup do 1. NP
 interaktivní tabule
 notebooky a mobilní sady tabletů
 vizualizéry
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina je v Rejstříku škol a školských zařízení zařazena od 23. 1. 2017. Činnost ve školní
družině probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.
Prostorové a materiální podmínky:
 3 oddělní
 venkovní učebna
 sociální zařízení
 tělocvična (součást výstavby budovy 2. stupně)
 multifunkční venkovní hřiště (součást výstavby budovy 2. stupně)
 interaktivní tabule
 společenské hry, stavebnice apod.
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní jídelna je v Rejstříku škol a školských zařízení zařazena od 1. 1. 2005.
Školní jídelna pro ŽŠ se nachází na adrese Kaštanová 473, 250 73 Radonice, pro MŠ na adrese
Na Skále 185, 250 73 Radonice.

2. Údaje o činnosti Školské rady Základní školy Radonice
Školská rada Základní školy Radonice byla zřízena dne 18. 1. 2018.
V souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volbu Školské rady
při Základní škole Radonice vyhlásila Mgr. Veronika Černá, pověřená výkonem funkce ředitelky
školy, dne 6. 9. 2021 volby do Školské rady Základní školy Radonice, a to na den 5. 10. 2021.
Místem konání voleb stanovila Základní školu Radonice, Kaštanová 473, 250 73 Radonice.
Volby do ŠR byly vyhlášeny z důvodu skončení volebního období.
Členové Školské rady ZŠ Radonice
Předsedkyně ŠR:

Ing. Alena Martincová

Za zákonné zástupce:

Ing. Alena Martincová
Radim Štencl

Za zřizovatele:

Ing. Hana Němcová
Ing. Jindřiška Houšková

Základní škola a Mateřská škola Radonice, příspěvková organizace
Kaštanová 473, 250 73 Radonice

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Michaela Petruš
PhDr. Petra Šťastná Veselá / Mgr. Veronika Fialová*
* Z důvodu ukončení pracovního poměru v organizaci byly na den 25. 8. 2022 vyhlášeny
doplňkové volby do ŠR ZŠ Radonice, a to z řad pedagogických pracovníků. Novou členkou ŠR
byla zvolena Mgr. Veronika Fialová.
Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně.

3. Přehled oborů vzdělávání, vzdělávací program, organizace výuky
Obory vzdělávání
Kód oboru: 79-01-C/01

Základní škola
Forma vzdělávání: denní
Délka vzdělávání: devět let

Vzdělávací program
Škola vyučovala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním
názvem „Dílna lidskosti. Škola v obci, obec ve škole“ (č. j. ZŠMŠRAD/Kre/025), platnost od
1. 9. 2017.
Učební plán – 1. stupeň
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Počty tříd a dětí k 30. 9. 2021
K 30. 9. 2021 bylo předškolní vzdělávání realizováno ve třech heterogenních třídách. Celkový
počet dětí byl 60 (36 chlapců, 26 dívek).

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2021/2022 byly v mateřské škole vzdělávány celkem 3 děti se speciálními
vzdělávacími potřebami (3 chlapci, 0 dívek).

Počty dětí podle státního občanství k 30. 9. 2021
Státní občanství
Česká republika
Slovensko
Ukrajina
Celkem

Počet žáků
57
2
1
60

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Počty tříd a žáků k 30. 9. 2021
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Počet tříd
1
1
1
2
1

Žáci celkem
24
24
21
30
16

Chlapci (z celku)
11
10
16
14
4

Dívky (z celku)
13
14
5
16
12

Počty žáků plnících školní docházku podle § 38 a § 41 školského zákona
Od 1. 9. 2021 plnili dva žáci povinnou školní docházku v zahraničí – jeden žák 1. ročníku, jeden
žák 4. ročníku.
Individuální vzdělávání dle § 41 ve školním roce 2021/2022 nebylo realizováno.
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Počty žáků podle státního občanství k 30. 9. 2021
Státní občanství
Česká republika
Rusko
Slovensko
Ukrajina
Celkem

Počet žáků
111
2
1
1
115

Umístění žáků
Z pátého ročníku byli přijati tři žáci na osmiletá gymnázia.

4. Personální zabezpečení činnosti školy (HPP) k 30. 9. 2021
Optimální personální zajištění činnosti školy patří k hlavním úkolům vedení školy.
Problematika se týká jak pedagogických, tak provozních a správních zaměstnanců.
Učitelé MŠ
Učitelé ZŠ
Vychovatelé
Asistenti pedagoga MŠ
Asistenti pedagoga ZŠ
Správní zaměstnanci a provozní zaměstnanci

6
8
3
3
2
11

5. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022
Prospěch žáků na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022
Prospěl s vyznamenáním: 114
Prospěl: 3
Prospěch žáků na konci 2. pololetí školního roku 2021/2022
Prospěl s vyznamenáním: 116
Prospěl: 7
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Výchovná opatření a snížené známky z chování ve školním roce 2022/2021
Pochvala ředitelky školy:
1
Pochvala třídního učitele:
62
Napomenutí třídního učitele:
4
Důtka třídního učitele:
0
Důtka ředitele školy:
0
Snížená známka z chování o jeden stupeň: 0
Snížená známka z chování o dva stupně:
0
Absence žáků ve školním roce 2022/2021
1. pololetí:
2. pololetí:

8168 omluvených hodin
0 neomluvených hodin
8270 omluvených hodin
0 neomluvených hodin

6. Údaje o zápisu do prvního ročníku
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis do Mateřské školy Radonice probíhal ve dnech 10. a 11. 5. 2022, náhradní termín zápisu
byl stanoven do 16. 5. 2022, zvláštní zápis připadl na 8. 6. 2022.
Počty nově zapsaných dětí do MŠ Radonice
Počet tříd
Přišlo k zápisu
Přijatí
1
30
23

Nepřijatí
7

Na základě zvláštního zápisu byly nově přijaty také tři děti pocházející z Ukrajiny.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 probíhal ve dnech 5. a 6. dubna 2022, náhradní
termín byl stanoven na 11. dubna 2022 a zvláštní zápis se konal dne 7. 6. 2022.
Počty zapsaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023
Počet tříd
Přišlo k zápisu
Přijatí
Nepřijatí
1
42
26*
12

Odklad
4

Základní škola a Mateřská škola Radonice, příspěvková organizace
Kaštanová 473, 250 73 Radonice

* Žádosti o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě bylo starostou obce Radonice
vyhověno.
Do 1. ročníku byly přijaty na základě zvláštního zápisu také dvě děti pocházející z Ukrajiny.

7. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Cílem Školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět“ je dosahování rámcových cílů, které
obecně vyjadřují orientace předškolního vzdělávání:
 rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání,
 osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,
 získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí.
ŠVP PV „Objevujeme svět“ klade důraz na:
 zvládnutí/vytvoření kompetencí pro skutečný život, nejen situace ve třídě,
 využití a použití zkušenosti, kdy dojde k učení, které se nezapomíná,
 vytvoření pozitivního vztahu k učení a vzdělávání,
 navození pozitivního vztahu dítěte k sobě samému,
 k rozvoji kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte prostřednictvím
řízené činnosti pozorováním a osobních zkušeností,
 individuální přístup ke každému dítěti, podporu nadaných dětí,
 spoluúčast rodiny v netradičních formách zajišťujících pohodovou atmosféru
navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi.
Cíle ŠVP PV byly ve školním roce 2021/2022 i přes tíživou epidemiologickou situaci naplněny.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Cíle základního vzdělávání stanovené naším školním vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání „Dílna lidskosti, škola v obci, obec ve škole“ jsou:
 maximální rozvoj osobnosti každého žáka – respektování individuality každého jedince,
 poskytování kvalitního vzdělávání všem žákům, vzdělávání zaměřené na životní praxi a
další studium,
 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným/mimořádně nadaným
poskytování takového základního vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají
jejich vzdělávacím potřebám a možnostem,
 podpora rozvoje pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních aktivitách,
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podpora rozvoje estetického cítění a dovedností ve školních i mimoškolních aktivitách,
rozvoj komunikačních dovedností žáků – v mateřském jazyce, cizím jazyce,
informačních a komunikačních technologiích, sociálních vztazích,
podpora začlenění osobnostní a sociální výchovy žáků jako samozřejmé a běžné
součásti celého výchovně-vzdělávacího procesu, podpora a cílené působení na
utváření sebedůvěry žáků a jejich smyslu pro úctu, slušnost a toleranci,
vedení žáků k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a k jeho ochraně.

Z výše uvedeného je utvářen profil absolventa naší školy:
 aktivní v poznávání světa, dokáže nakládat se získanými informacemi,
 rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů,
 umí otevřeně naslouchat, nemá zábrany při komunikaci s okolím, vytváří, udržuje a
vyhledává sociální vazby,
 snaží se překonávat překážky, s nimiž se setkává, pracuje na psychické odolnosti vůči
negativním jevům kolem sebe a vůči stresu,
 uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl
přizpůsobuje potřebě pečovat o zdraví,
 aktivně se účastní ochrany a utváření životního prostředí,
 je empatický, jedná eticky, přijímá odpovědnost za svá rozhodnutí.
V jednotlivých vyučovacích předmětech byly u žáků utvářeny a postupně rozvíjeny všechny
klíčové kompetence a v celku pak naplňovány stanovené cíle vzdělávání.

8. Primární prevence, výchovné poradenství
Metodik primární prevence a výchovný poradce spolu úzce spolupracují. Většina akcí je
organizována a pořádána na základě jejich vzájemné spolupráce a domluvy.
Ve školním roce 2021/2022 byla školou plánována řada akcí, přednášek a aktivit preventivního
charakteru. Veškeré programy byly plánovány tak, aby byly vytvořeny podmínky pro účinnou
prevenci rizikového chování, byly zvyšovány sociální kompetence dětí a žáků, byly rozvíjeny
dovednosti, které mají vést k samostatnému odpovědnému rozhodování ve vztahu k různým
formám rizikového chování, posilování sebedůvěry, přispívající ke kladnému přístupu vnímání
sama sebe, zdraví svého i okolí, ke společnosti a životu obecně. V důsledku epidemiologické
situace musely být bohužel některé akce školy zrušeny, omezeny.
Při organizování akcí a pořádání přednášek škola aktivně spolupracuje s Obecní policií
Radonice, hasičskými sbory okolních obcí, profesionály z řad záchranářů, dalšími institucemi.
Část preventivních akcí si škola organizuje sama – prostřednictvím svých zaměstnanců.
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Na realizaci Minimálního preventivního programu se z pedagogických pracovníků podílí:
 třídní učitelé (třídnické hodiny, ranní kruhy, řešení konkrétních problémů),
 metodik primární prevence (práce s žáky, konzultace se zákonnými zástupci,
spolupráce s učiteli, metodická podpora učitelů, řešení konkrétních problémů,
přednášky),
 výchovný poradce (práce s žáky, konzultace se zákonnými zástupci, spolupráce
s učiteli, metodická podpora učitelů, řešení konkrétních problémů, spolupráce
s dalšími institucemi, přednášky),
 ostatní učitelé (aplikace témat prevence přímo ve výuce, práce s žáky, konzultace se
zákonnými zástupci, řešení konkrétních problémů),
 vedení školy (metodická podpora učitelům, konzultace se zákonnými zástupci, řešení
konkrétních problémových situací, práce se žáky).
V průběhu školního roku se škola zaměřila na prevenci především v těchto oblastech:
 bezpečnost,
 užívání návykových látek,
 náročné životní situace,
 kyberšikana,
 rizikové chování spojené s trestnou činností – krádeže, ničení cizího majetku apod.
Mezi doprovodné formy vzdělávání v oblasti primární prevence patří především akce
organizované školou, popř. obcí – projektové dny, ozdravné pobyty, školní výlety, Vítání
občánků, Halloween, karneval, Mikuláš ve škole, Vánoční besídky, Vítání prázdnin, Zahradní
slavnost, další sportovní a kulturní akce.
Přehled projektových dnů ve školním roce 2021/2022
Období

Téma

Září

Evropský den jazyků

Říjen

Halloweenský den

Listopad Radonice - obec, kde žijeme
Prosinec Vánoční dílničky - příprava výrobků na Vánoční jarmark
Leden

Jíme zdravě

Únor

Masopust - příprava masopustních masek a kostýmů (Masopustní průvod
obcí)

Březen

Ochrana člověka za mimořádných situací
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Duben

Velikonoce - svátky jara; Velikonoční dílničky
Den Země

Květen

Kniha - nejlepší přítel člověka

Červen

Hudba všude kolem nás

V důsledku distančního vzdělávání došlo ve školním roce 2021/2022 k omezení některých akcí,
projektů, přednášek.
Systém kontaktů se zákonnými zástupci žáků
 webové stránky školy
 třídní schůzky
 individuální osobní konzultace
 prostřednictvím systému Bakaláři (zprávy Komens)
 on-line komunikace prostřednictvím MS-Teams
 telefonická komunikace
 e-mailová komunikace
Spolupráce výchovného poradce s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků
 konzultace/jednání se zákonnými zástupci žáků
 konzultace týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 péče o žáky s poruchami chování, neomluvenou absencí, projevy rizikového chování
apod. – výchovné plány
 péče o žáky s prokazujícími problémy ve výuce – plány pedagogické podpory,
individuální vzdělávací plány, předmět speciálně pedagogické péče
 péče o žáky s výraznými výkyvy prospěchu, žáky s ohroženým prospěchem a žáky
selhávající
Spolupráce výchovného poradce s vedením školy
 informativní schůzky týkající se stavu výchovného poradenství ve škole
 konzultace výchovných a jiných opatření
 konzultace týkající se zpráv PPP/SPC se zaměřením na přiznaná podpůrná opatření,
zejm. NFN
 konzultace týkající se asistentů pedagoga
 konzultace se zákonnými zástupci při řešení různých zejm. problémových situací
Spolupráce výchovného poradce se žáky, jejich zákonnými zástupci
 řešení výchovných problémů žáků
 pomoc při řešení osobních problémů žáků – individuální pohovory
 poskytnutí k volbě víceletých gymnázií
 zajištění přípravy na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
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Spolupráce výchovného poradce s PPP/SPC a dalšími institucemi
 konzultace týkající se jednotlivých žáků
 konzultace týkající se vystavovaných doporučení
 podávání zpráv různého charakteru (PPP/SPC, OSPOD, PČR)
Řešení rizikového chování
 plnění preventivního programu školy
 příprava preventivních programů v režii školy – debaty, přednášky
 prevence skrytého záškoláctví a záškoláctví
 prevence šikany a kyberšikany
 spolupráce s odborníky zabývajícími se danou problematikou

9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo přizpůsobeno aktuální situaci, přechodu na
distanční způsob vzdělávání. Prioritně byla věnována pozornost dovednostem v oblasti ICT.
Pedagogičtí pracovníci se dle potřeb školy a na základě vlastního zájmu vzdělávali především
prostřednictvím webinářů.
Název vzdělávací akce
Základní školení k obsluze programu Bakaláři
Základní školení k ovládání interaktivní tabule SmartBoard

Účastníci
Pedagogičtí
pracovníci ZŠ
Pedagogičtí
pracovníci ZŠ

Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Školení Základy první pomoci

Základy kybernetické bezpečnosti

Rodič a učitel spolu nebo proti sobě

1
ZŠ, MŠ
Pedagogičtí
pracovníci ZŠ
Vedoucí správní
zaměstnanci
5

Úpravy ŠVP v rámci INSPIS (systém pro práci se ŠVP)

2

Canva pro pokročilé - Jak si vyrobit soubor PL pro děti v MŠ

1
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10.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Škola se veřejnosti prezentovala jak akcemi pořádanými přímo školou, tak akcemi konanými
pod záštitou obce Radonice. Řada plánovaných akcí nemohla být z důvodu epidemiologické
situace a nastavených opatření uskutečněna.
Období
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden
Únor

Akce
Slavnostní otevření budovy 2. stupně ZŠ Radonice – akce určená široké
veřejnosti
Vzdělávací exkurze – 5. A
Projektový den „Den Země“
Divadélko „Kůzle – Potrestaná lakota“ – MŠ
Ukázky z kynologie – ve spolupráci s Obecní policií Radonice – ZŠ, MŠ
Kyberšikana – přednáška – 5. A
Projektový den „Halloweenský den; Památka zesnulých“
Drakiáda, výroba svítících dýní, strašidelný karneval – MŠ
Divadlo „Koloběžka – O skřítcích usínačcích) – MŠ
Halloweenský den – MŠ
Vítání občánků – akce zrušena
Rozsvícení vánočního stromku – akce zrušena
Vánoční jarmark – akce zrušena
Vánoční focení – MŠ, ZŠ
Mikuláš ve škole/školce – ZŠ, MŠ
Exkurze do Svíčkárny Šestajovice – 3. A, 4. A, 5. A
Projektový den „Vánoční dílničky“
Vánoční příběh – akce pořádána Obecním úřadem Radonice – ZŠ, MŠ
Vánoční besídky – ZŠ, MŠ
Cesta za pokladem sv. Martina – MŠ
Zamykání lesa, výroba vánočních dárečků – MŠ
Příprava společného betlému – MŠ
Vystoupení v Zahradnictví u Divišů – MŠ
Vzdělávací exkurze – výstava betlémů – MŠ
Vánoční besídky pro rodiče – MŠ
Divadélko „Kůzle – Cesta do Betléma“ – MŠ
Projektový den „Jíme zdravě“
Ukázkové lekce florbalu
Divadelní představení „Kaleidoskop“ – Divadlo IMAGE
Ukázkové lekce florbalu
Projektový den „Masopust“/“Olympijské hry“
Masopustní průvod obcí – akce zrušena
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Březen

Duben

Květen

Červen

Divadelní představení – Divadlo Spejbla a Hurvínka – ZŠ
Kino Brandýs nad Labem – Myši patří do nebe – 4. B
Dopravní hřiště – ZŠ
Ukázkové hodiny pro MŠ – 1. A, 2. A
Preventivní akce – Přednáška Obecní policie Radonice – rizikové situace – ZŠ
Vzdělávací exkurze – Němcova selská mlékárna Radonice – ZŠ, MŠ
Projektový den „Ochrana člověka za mimořádných situací“
Návštěva Knihovny Radonice – MŠ
Vynášení Smrtky – MŠ
Vzdělávací exkurze – ZOOPark Radonice – MŠ
Divadélko „Koloběžka – Na návštěvě v Broučkově“ – MŠ
Preventivní akce – Přednáška Obecní policie Radonice – rizikové situace – ZŠ
Projektový den „Velikonoce – svátky jara“
Vzdělávací exkurze – Planetárium – 1. A, 2. A, 3. A, 4. A
Projektový den „Den Země“
Divadélko „Kůzle – Na kole i přes pole“ – MŠ
Čarodějnický karneval – MŠ
Ozdravný pobyt v přírodě – 1. A, 3. A, 4. A
Projektový den „Kniha – nejlepší přítel člověka“
Zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku – zajištěno ČŠI
Vzdělávací ukázka práce Sboru dobrovolných hasičů Jenštejn – ZŠ, MŠ
Výstava na plotě – vystaveny práce žáků u příležitosti Dne matek
Vzdělávací exkurze – Jiří Bílý: Jak se hraje písnička – MŠ
Focení třídních kolektivů – ZŠ, MŠ
Vzdělávací exkurze ZOOPark Radonice – 1. A, 5. A
Třídní výlet: Lipí – 5. A
Vzdělávací exkurze – Vyšehrad – 4. A
Vzdělávací exkurze – Knihovna Vinoř – 2. A
Třídní výlet: Krtkův svět – 1. A, 2. A
Zahradní slavnost – akce určená široké veřejnosti
Vzdělávací exkurze pořádaná Obecní policií Radonice – ukázka práce
s radarem, měření rychlosti, pravidla silničního provozu
Den plný zábavy – kouzelnická show, karneval, diskotéka
Vítání prázdnin 2022 – akce pořádaná Obecním úřadem Radonice
Vzdělávací exkurze – Karlův most – 4. A
Vzdělávací exkurze – Hasiči Modřany – 1. A, 3. A
Vzdělávací exkurze – Ctěnice; Mašinkou do časů minulých – 4. B
Vzdělávací exkurze – Muzeum Karlova mostu; Plavba po Vltavě – 4. B
Vzdělávací exkurze – ZOOPark Radonice – 2. A
Oslava Dne dětí – ZŠ, MŠ
Divadlo „Koloběžka – Námořnická pohádka“ – MŠ
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Škola se zapojila do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“.
V rámci celonárodního testování organizovaného Českou školní inspekcí absolvovali žáci 5.
ročníku testy zaměřené na tyto oblasti: matematika, český jazyk, všeobecné studijní
předpoklady.
Žáci měli možnost zúčastnit se Logické olympiády (on-line prostředí).
Žáci se na základě vlastního zájmu zapojili do školní soutěže „Čtenářská výzva“.
Na základě spolupráce třídních kolektivů vzniklo nové logo školy.

11.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2021/2022 byla nahlášena inspekční činnost na naší škole. Vzhledem
k epidemiologické situaci neproběhla.

12.

Základní údaje o hospodaření školy

Výnosy
Dotace MŠMT
Příspěvek zřizovatele na provoz
Šablony – ÚZ 33063
Jiné (cizí zdroje, čerpání fondů)
Celkem 2021

Hlavní činnost
Doplňková činnost
Kč 15.362.872,-Kč 3.620.00,-Kč 43.962,-Kč 1.615.354,03
Kč 68.740,-Kč 20.642.188,03
Kč 68.740,--

Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Mzdové
náklady,
zákonné
Kč 17.191.544,89
Kč 53.380,-zdravotní a sociální pojištění
Spotřeba materiálu
Kč 1.337.836,33
Kč 15.360,-Energie
Opravy a údržba
Kč 38.473,93
Ostatní služby, cestovné
Kč 876.347,57
Odpisy
Kč 420.600,-Náklady z DDM
Kč 777.385,41
Celkem 2021
Kč 20.642.188,13
Kč 68.740,--
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Komentář k čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce
Nejvyšší položku v rozpočtu školy tvořily mzdové a sociální náklady. Dále byly finanční
prostředky použity na pořízení DDM, na běžné kancelářské potřeby, výukové materiály,
úklidové potřeby, ostatní spotřební materiál, běžnou údržbu a nutné opravy jako výmalba a
mytí oken.

Komentář k čerpání finančních prostředků z rozpočtu MŠMT
Finanční prostředky z rozpočtu MŠMT byly použity v souladu se stanovenými podmínkami pro
poskytování a s nimi spojenými náklady na zákonné odvody, nákup učebních pomůcek a
nových učebnic.

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021 Hlavní činnost
Hospodářský výsledek v Kč
Celkem v Kč

Doplňková činnost
0,-0,--

0,-0,--

Komentář
Škola za rok 2021 skončila s nulovým hospodářským výsledkem.

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2021
Fond
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond investic
Fond rezervní

Zůstatek
Kč 91.089,75
Kč 446.457,50
-

Komentář k čerpání fondů
Fond odměn nebyl v roce 2021 použit.
Fond FKSP byl čerpán na příspěvky na rekreace zaměstnanců školy.
Z rezervního fondu bylo použito Kč 77.440,30 na úhradu výsledku hospodaření.

13.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů

Ve školním roce 2021/2022 se škola do rozvojových a mezinárodních projektů nezapojila.
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14.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z jiných zdrojů
Škola se ve školním roce 2021/2022 zapojila do těchto projektů:
 Ovoce do škol a dotované mléko – projekt MŠMT, v rámci kterého dostávají žáci 1.
stupně zdarma ovoce, zeleninu, 100% džusy, mléko,
 Národní plán obnovy – Doučování žáků škol – projekt MŠMT, který je zaměřen na
doučování žáků, u kterých vlivem distančního vzdělávání došlo k oslabení prospěchu,
vysoké míře absence apod.

15.

Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Velmi úzká spolupráce je nastavena mezi jednotlivými složkami školy, tj. Mateřskou a Základní
školou Radonice. Spolupráce neprobíhá jen na úrovni společných akcí (Vánoční příběh,
Zahradní slavnost aj.), ale také např. formou ukázkových hodin pro děti MŠ. Děti MŠ mají
možnost využívat prostory ZŠ, především tělocvičnu a venkovní multifunkční hřiště.
V rámci spolupráce s Centrem nadání a Mensou ČR se zapojujeme do logické soutěže „Logická
olympiáda“, která probíhá on-line.
Mezi další partnery, se kterými pravidelně komunikujeme, patří pedagogicko-psychologické
poradny, speciální pedagogická centra a orgány sociálně-právní ochrany dětí.
Pro potřeby preventivních akcí a vzdělávacích exkurzí spolupracujeme s Obecní policií
Radonice, Sborem dobrovolných hasičů Jenštejn, ZOOParkem Radonice, Němcovou farmou a
Němcovou selskou mlékárnou Radonice aj.
Velmi důležitá je pro nás také spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků, a to jak formou
třídních schůzek, individuálních schůzek, tak v rámci setkání Třídních důvěrníků a jednání
Školské rady. Setkání třídních důvěrníků probíhá jednou ročně, popř. dle potřeby častěji,
jednání Školské rady dvakrát ročně, popř. mimořádně opět dle potřeby.
Odborná komunikace probíhá také s řadou mateřských a základních škol našeho okresu,
Obecním úřadem Radonice, Odborem školství Středočeského kraje aj.
Důležitá je pro nás i spolupráce s organizacemi zajišťujícími volnočasové aktivity našich dětí a
žáků – Gymnathlon, Bricks4Kidz, Basketbal Sokol Horní Počernice, Fitgym DIPET aj.

Základní škola a Mateřská škola Radonice, příspěvková organizace
Kaštanová 473, 250 73 Radonice

Prohlášení
Zaměstnanci organizace souhlasí s uvedením údajů použitých o své osobě ve výroční zprávě a
na webových stránkách školy, a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
a o změněně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
V Radonicích dne 27. 10. 2022

………………………………………………
Mgr. Veronika Černá
ředitelka ZŠ a MŠ Radonice, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Radonice, příspěvková organizace
Kaštanová 473, 250 73 Radonice

Seznam zkratek
ZŠ

Základní škola Radonice

MŠ

Mateřská škola Radonice

ŠR

Školská rada Základní školy Radonice

ČŠI

Česká školní inspekce

RVP ZV

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

RVP PV

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

DDM

Drobný dlouhodobý majetek

FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb

