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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ve školním roce 2019-2020 

 

Základní škola a 

Mateřská škola  

Vitice, okres Kolín p.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.j. 136/2020/ZSMS 

 
Zpráva se týká prioritně činnosti Základní školy 

 
Motto: 
Pro učitele a rodiče:  
"Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem."  
Pro školu: 
"Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih."  
(z děl Jana Amose Komenského)  
 
Tento dokument vypracovala  Mgr. Renata Pacalová, ředitelka školy, ve spolupráci se zástupkyní 
ředitelky pro MŠ Věrou Maksovou ( část mateřská škola) a vychovatelkou školní družiny paní 
Stanislavou Mukařovskou ( část Školní družina) dne 9.10. 2020.  
Je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, přičemž jeden je uložen u ředitelky školy, druhý je 
předán Obecnímu úřadu obce Vitice.  
 
Zpráva byla předložena ke schválení Školské radě dne …………. 
 

 
. 
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1. Základní údaje, kontakty: 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Vitice, okres Kolín 

příspěvková organizace 

Vitice 15                                         

281 06  Vitice                                                                                                    

IČ: 71002774 

e-mail: zs.vitice@centrum.cz 

tf: 321 674 665, mobil 733 738 666 

ID: akrmh5j 

Webové stránky: www.zsms-vitice.cz (administrátor: ředitelka školy,od 1.9.2018) 

 

Zřizovatel: Obec Vitice, Vitice 95, okres Kolín, 281 06 

IČO: 00235890, č.t.: 321 674 681 

Obec s rozšířenou působností: Český Brod 

 

RED IZO: 600045676 

Součásti školy: MŠ - Vitice 104,  IZO : 007512520, kapacita 1 třída, 28 dětí 

                           ZŠ -  Vitice   15,  IZO: 002174251, kapacita 60 žáků 

                           ŠD -  Vitice  15,  IZO : 113300158, kapacita 25 žáků 

                            ŠJ  -  Vitice  102, IZO : 002702576, 120 obědů 

Škola vzdělává v oboru vzdělávání: 79 – 01 – C/01 Základní škola 

___________________________________________________________________________ 

Ředitelka školy, statutární orgán školy:  

Mgr. Renata Pacalová, jmenovaná do funkce 1. 9. 2017, 733 738 666 

Zástupkyně ředitelky školy:  

Věra Maksová, zástupkyně pro záležitosti MŠ, 321 674 618 

Ekonomka školy: externí pracovnice Hana Majerová, 606 413 619, trvale ZŠ Č.Brod 

 

 

http://www.zsms-vitice.cz/
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Školská rada: 

Zástupci z řad zřizovatele: 

Helena Volšičková, Jaroslava Novotná, od června 2020: Jana Pšeničková, Jaroslava Novotná 

Zástupci z řad rodičů: 

Adriana Sismilichová, Lenka Krausová 

Zástupci z řad pedagogů: 

Jiřina Tupcová – předsedkyně ŠR, Stanislava Mukařovská 

ŠR se schází 2x ročně – na jaře a na podzim – anebo mimořádně, vyžaduje-li to situace 

 

Personál školy: 

Provozní zaměstnankyně: 

MŠ -  Jarmila Bergerová -  uklízečka, školnice, pradlena  - vzdělání vyučena 

ZŠ -  Věra Fliegerová – uklízečka                                      -                vyučena 

ŠJ -   Petra Straňáková – vedoucí školní jídelny, kuchařka -               vyučena 

- Věra Fliegerová – pomocná kuchařka                                        vyučena 

Od 2. pololetí škola začala spolupracovat se správcem majetku obce, který buď sám vykoná 

potřebné opravy nebo údržbu ve škole nebo zprostředkuje odborné pracovníky. Je to 

významná pomoc škole a prozatím probíhá  velmi dobře.  

 

Pedagogické pracovnice: 

MŠ – Věra Maksová  učitelka, zástupkyně ředitelky, vzdělání SŠ 

-  Jiřina Hovorková, učitelka                                  vzdělání SŠ 

 

ZŠ – Renata Pacalová, ředitelka, učitelka, výchovná poradkyně,    vzdělání VŠ 

- Alena Fantová, třídní učitelka, metodik prevence,                  vzdělání VŠ 

- Jiřina Tupcová, třídní učitelka, předsedkyně ŠR,                    vzdělání SŠ 

- Stanislava Mukařovská, vychovatelka, asistentka pedagoga   vzdělání SŠ 
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1.1. Charakteristika školy jako celku 

 

Základní škola je málotřídní pro žáky 1. až 5. ročníku. Kapacita školy je 60 žáků. V budově základní 

školy jsou 3 třídy, tělocvična a zázemí (šatny, WC, sborovna, ředitelna, kabinet, technická místnost). 

Budova má dva vchody, z nichž jeden je bezbariérový.  

Škola je otevřená nejen pro děti ze spádových obcí. Dobré autobusové spojení je s Kouřimí, s Českým 

Brodem a obcemi na trase. 

  

  

 

  

Mateřská škola má kapacitu 28 žáků a je určena pro děti z výše uvedených spádových obcí. V 

budově mateřské školy jsou dvě třídy a zázemí (WC, šatna, kuchyňka, prádelna, kancelář, technická 

místnost). 
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Školní jídelna je vybavena novu kuchyní. Děti ze ZŠ se stravují v malé jídelně, dětem z MŠ jsou 

obědy a svačinky dodávány do školky. Školní kuchyně vaří obědy i pro veřejnost. 

Škola má tři budovy - je koncipovaná jako tzv. pavilónová - MŠ, ZŠ a hospodářský pavilon. 

K areálu patří zahrada MŠ, pozemek je oplocený. 

Součástí hospodářské budovy jsou soukromé byty.  

Škola by ráda využila jeden byt jako výtvarnou a rukodělnou dílnu a cvičnou kuchyňku. Mateřská škola 

by zda mohla mít sklad výtvarných potřeb Ve stávajících prostorách MŠ je sklad umístěn v 

nevyhovujícím stísněném prostoru.  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Co se podařilo ve školním roce 2019/20   
 

 materiálně technické vybavení : 

 
Základní škola:  tělocvična            - nové pomůcky na cvičení 
                            školní družina       - 4 nové sedací kostky, stůl 

I. třída          - nové skříňky  na pomůcky žáků Gambero 

II. třída         - nové lino, nová magnetická tabule, 2 single žákovské  
                   lavice  

                             počítačové vybavení: 10 tabletů, 4 PC se softwarovým vybavením 

Před školou byly pokáceny tři vzrostlé smrky – odíraly fasádu školy. Z pahýlů se plánuje 
postavit domeček pro děti. Čeká se na zatažení smůly a vhodný materiál. ( spolupráce se 
správcem budov p. Suldovským). Podařilo se před školou instalovat špalkové sezení pro 
venkovní výuku. 

V proluce mezi MŠ, ZŠ a HP byly namalovány herní prvky na asfalt. 

Ve sborovně byl vytvořen informační leták o škole, který má sloužit k propagaci školy.(viz 
příloha)                                                                               

Školní jídelna a kuchyně:  Dodány sítě proti hmyzu do oken. Byla srovnána plocha pod 
schodištěm do jídelny a odstraněny vyviklané dlaždice. Kolem jídelny byly prořezány túje a 
prostor tak byl prosvětlen.        
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2. Základní škola - výchovně vzdělávací proces: 
 
Vzdělávací koncepce školy je zaměřena na všestranný vývoj žáků. Výuka a organizace 
výuky využívá polohy školy a vede žáky k vlastnímu samostatnému rozvoji s důrazem na 
soužití s přírodou a okolím, ve kterém žijeme.  
Výuka probíhá dle ŠVP Naše školička, vzdělávacího plánu pro základní školu – první stupeň. 
ŠVP ZV „Naše školička“ č.j. 75/2019 s platností od 1. 9. 2019 je zaktualizovaný výukový 
plán. Jsou do něho zahrnuty výstupy z povinných lekcí plavání v rozsahu minimálně 40 hodin 
v průběhu docházky do prvního stupně ZV, ochrana člověka za mimořádných událostí, 
dopravní výchova. Zahrnuje výchovné a vzdělávací strategie v souladu s RVP, shrnuje 
klíčové kompetence. Obsahuje pravidla vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných v souladu 
s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, v platném znění.. Některé výstupy byly zredukovány. S ohledem na skutečnost, 
která v tomto školním roce nastala, totiž uzavření škol od 11.3. 2020, vyvstala otázka dalších 
úprav vzdělávacích plánů a to zejména s přihlédnutím na zavedení dálkové výuky žáků. 
Dálková výuka nemůže plnohodnotně nahradit prezenční výuku. Chybí vzájemná živá 
interakce, zapojení se do diskuze, sociální kontakty s ostatními spolužáky, pravidelný pohyb 
a vzájemné porovnávání výkonů nejen při sportovních soutěžích.  
 
V době běžného chodu školy bylo do školního režimu zahrnuto více pohybových aktivit. Žáci 
mají možnost využívat ve větší míře tělocvičnu a to nejen při hodinách Tv. Osvědčila se 
přestávková vybíjená, žáci soutěží o celoroční body, tělocvičnu využíváme např. i při 
hodinách českého jazyka a matematiky – výukové hry v prostoru. 
  
Tempo a kvalita pokroku ve výuce závisí nejvíce na individuálních schopnostech žáka, ale i 
požadavcích rodičů. Dáváme šanci všem. Věnujeme se intenzivně i žákům se SVP formou 
individuálních či skupinových náprav v podobě doporučené školským poradenským 
zařízením – PPP Český Brod. Ve školním roce 2019/2020 byla poskytována pedagogická 
podpora: 
 
I.třída -  1 žák s odlišným mateřským jazykem, 2 žáci pracovali dle IVP( individuální  
              vzdělávací plán) 
II. třída -  2 žáci s odlišným mateřským jazykem, 2 žákům byla poskytována pedagogická 
               intervence 1 hodinu týdně 
 
Od září do prosince 2019  byla realizována jedna hodina českého jazyka týdně pro žáky 
cizince – žáky s odlišným mateřským jazykem. Výuka mohla probíhat díky dotačnímu 
programu MŠMT „ Čeština pro cizince“. Od ledna 2020 bylo požádáno o identickou dotaci na 
další kalendářní rok. 
Žákům šikovným se snažíme zvyšovat motivaci k učení, rozšiřujeme učivo a dáváme prostor 
k realizaci. V rámci povinné hodinové dotace jsme rozdělili výuku angličtiny na dvě oddělení, 
aby byly hodiny efektivnější. 
Učíme samostatnosti, slušnosti, vstřícnosti k ostatním, výuku se snažíme co nejvíce přiblížit 
reálnému životu, vedeme žáky ke vzájemné komunikaci a pomoci. 
Je pro nás důležitá vlídná důslednost a pozitivní náročnost. 
Chceme přispět k tomu, aby malou venkovskou školu rodiče a veřejnost vnímali jako přívětivou, 
aby oceňovali klid a bezpečí, které se jejich dětem v prvních letech školní docházky v takové 
škole dostane. Aby věkovou nesourodost třídy chápali spíš jako výhodu pro další život dítěte. 
 
Koronavirové druhé pololetí školního roku: 
 
V průběhu našich jarních prázdnin byl v ČR vyhlášen nouzový stav. Šíření viru Covid -19 se 
ukázalo jako velmi ohrožující a tak byla zahájena potřebná opatření. Život lidí se změnil. 
Povinná školní docházka byla přerušena. Byly uzavřeny školy a doporučena výuka žáků na 
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dálku. Rozdělily jsme žáky na 3 skupiny a hned po skončení prázdnin, od 16.3. 2020, zkusily 
učit starší žáky: 4. a 5. ročník on-line prostřednictvím Messengru ( facebookové účty rodičů). 
Žáci se scházeli denně od 9:00 do 11:30 a probírali s pí učitelkou Mukařovskou český jazyk a 
matematiku. Dále dostávali prostřednictvím mailů, které si založili na hodinách informatiky, 
úkoly od pí učitelky třídní a pí ředitelky. Zasílána byla i výuková videa dle probírané látky. 
Všichni se snažili si pomáhat – nakladatelství dala zadarmo k dispozici on-line učebnice, na 
kanále You-tube vyšlo mnoho výukových videí. Využily jsme i Sypo – nabídku NPI  (Národní 
pedagogický institut) a Metodického portálu RVP a to zejména webinářů a výukových DUM. 
Do výuky se zapojili všichni naši žáci, pomáhali i rodiče. Na nich závisela výuka zejména u 1.a 
2. ročníků. Přesto všem dětem scházel vzájemný kontakt. Rodiče se stali součástí 
pedagogického sboru. Po celou dobu uzavření školy učitelky docházely do školy a výuku vedly 
ze školy. Mohly se tak navzájem informovat o individuálních problémech, radit se o dalším 
postupu apod.  
 
První stupně škol byly otevřeny 22.5. 2020. Návrat do školy byl ovšem pro žáky dobrovolný. 
Museli jsme dodržovat přísná hygienická opatření, učit se ve skupinách, nosit roušky ve 
společných prostorách. Do školy nastoupilo 85% žáků. 
Vytvořili jsme 3 výukové skupiny tak, aby se navzájem co nejméně potkávaly. Výuka probíhala: 
1.a 2. ročník: 4 hodiny denně 
3.,4. a 5. ročník: 5 hodin denně 
Rozvrh byl uzpůsoben potřebám žáků, učivo zaměřeno na procvičování, opakování a 
upevňování látky. Na vysvětlování obtížnějších jevů. Důraz kladen na ústní projev, vzájemné 
debaty a hry, které dětem chyběly.  
Žáci 5. ročníku, které čekal přestup do 2. stupně, pracovali intenzivně, aby učivo pochopili a 
dovedli aplikovat v praxi a odešli na školy připraveni. 
Žáci, kteří zůstali doma, byli dál vzděláváni na dálku – odpoledne. 
Učili jsme se až do 29.6., školní rok jsme nezkracovali ředitelským volnem. 
Pro vysvědčení si žáci došli osobně 30.6. 2020. 
Stihli jsme i závěrečnou schůzku s rodiči.  
 

Výukový plán: 

Vzdělávací oblast 
Vyučovací 
předmět 

Ročník Celkem 
Disponibil. 
hodiny 

  1. 2. 3. 4. 5.    
jazyk a jazyková 
komunikace český jazyk 8 9 8 8 8   6 

 anglický jazyk   3 3 3    
matematika a její aplikace matematika 5 6 5 5 5   6 

informační technologie informatika    1 1   1 
člověk a jeho svět prvouka 2 2 3      

 přírodověda    2 2    

 vlastivěda    1 1   1 
umění a kultura hudební výchova 1 1 1 1 1    

 výtvarná výchova 1 1 1 2 2    
člověk a zdraví tělesná výchova 2 2 2 2 2    
člověk a svět práce pracovní činnost 1 1 1 1 1    

          
celková povinná dotace  20 22 24 26 26 118  14 

 

Výsledky vzdělávání: 
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2019/20 

       

           

třída počet žáků 
 

vyznamenání prospělo 

omluvené 
hod. 

zameškané h. 
/žák pololetí prospěch 

I. 13 12 1 532 40,92 první 1,115 

  12 12 0 137 11,41 druhé 1,083 

II. 18 15 3 588 32,66 první 1,237 

  18 16 2 496 27,55 druhé 1,226 

škola:  30 28 2 1303 42,72 obě 1,165 
 

 
 
2019/2020 

Přehled o počtech žáků           ročník počet dívky chlapci   

         
I. třída     1. 5 3 2   
      2. 7 1 6   
    celkem   12 4 9   

         
II. třída     3. 6 3 3   
      4. 5 2 3   
      5. 7 2        5   
    celkem   18 7 11   

         
V prvním pololetí bylo v 1. ročníku 6 žáků. 1 žák přestoupil od 2. pololetí na ZŠ Okružní 
v Kouřimi. 

 
 

 

Žáci podle místa bydliště 2019/20: 
 

obec počet žáků 

Vitice  9  

Hřiby  13  

Dobré Pole  2  

Chotýš  1  

Tuchoraz x  2  

Kouřim x  1  

Rostoklaty x  1  

Kšely x 
 

1 
 

                       celkem  30  
X – není spádová obec 
 

Přestup žáků na druhý stupeň ZŠ: 
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Na konci školního roku jsme se rozloučili celkem se sedmi žáky: 
5 žáků přestoupilo na ZŠ M.Šolleho Kouřim do 6. ročníku 
2 žáci přestoupili na ZŠ Žitomířská Český Brod do 6. ročníku 

 

 
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 
K zápisu, který se konal 22.4. – 24.4.2020, bylo doručeno 10 obálek se žádostmi o 
přijetí k povinné školní docházce a 2 žádosti o odklad povinné školní docházky. 
Zápis se konal v době uzavření školy, proto musel probíhat bez přítomnosti dětí i 
žáků. 
1 žádost byla zrušena před vydáním rozhodnutí. 
K povinné školní docházce bylo přijato 9 žáků, 3 dívky a 6 chlapců. 
2 dětem byl povolen odklad školní docházky. 
Během letních prázdnin 1 dívka požádala prostřednictvím zákonného zástupce o 
přijetí do ZŠ Bylany a její žádosti bylo vyhověno. 
 
K povinné školní docházce v září 2020 nastoupí 8 žáků, 2 dívky, 6 chlapců. 
 

 
3. Prevence sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2019/2020 škola neřešila žádné závažné přestupky vůči školnímu 
řádu. 
Drobné náznaky byly rozklíčovány, vysvětleny v debatních časech začátkem 
výukových týdnů..  
Celoročně usilujeme o férové vztahy mezi žáky. Trváme vždy na tom, aby i malý 
ústrk byl  
napraven. Vyžaduje to důslednost a trpělivost.  Ve škole máme žáky cizince 
s odlišným mateřským jazykem. Jejich působení ve škole ostatní žáky obohacuje – 
bourá jazykové i kulturní bariéry.  
S žáky pravidelně besedujeme o nebezpečí kyberšikany, o nástrahách používání 
sociálních sítí.  
Důrazně upozorňujeme i rodiče na třídních schůzkách. Rodičům byla doporučena k 
přečtení publikace „Dítě v síti“ z nakladatelství Mladá fronta, 2019, kde jsou reálné 
postřehy rady i slovník pojmů používaných dětmi. Na třídních schůzkách toto téma 
bývá pravidelně diskutováno. Rodiče předávají nápady a dobré zkušenosti např. 
s uzamykáním přístupu, se stanovováním pevných časů pro počítačové hry a 
sociální sítě. 
Ve školním roce nebyl řešen žádný problém se záškoláctvím, všechna absence 
byla rodiči řádně omlouvána.  
9.1.2020 a 23. 1.  proběhly v I. třídě besedy o šikaně s Mgr. Černou. 

 
 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Všechny pracovnice školy absolvovaly školení BOZP, PO. 

Asistentka pedagoga se pravidelně zúčastňuje setkávání asistentů a pracovníků 
PPP v Českém Brodě. 
Ředitelka školy se pravidelně zúčastňuje setkávání v rámci PS pro rovné příležitosti 
ve vzdělávání ( ORP Č. Brod). Absolvovala exkurzi v ZŠ Open Gate v Babicích, 
seminář Novely právních předpisů ve školství a letní školu pedagogů. 



11 
 

Metodička prevence absolvovala setkání Metodiků prevence v rámci vzdělávání 
VISK pro Stč. kraj. Po uzavření škol učitelky sledovaly některé webináře SYPO 
MŠMT k dálkové výuce. 
 
 
 

5. Údaje o aktivitách školy na veřejnosti 
 
Základním informačním médiem jsou webové stránky školy – www.zsms-vitice.cz . 
Obsahují základní a aktuální informace o dění ve škole. Kromě toho využíváme – zejména 
pro rodiče mailovou komunikaci – hromadné zasílání zpráv. 
Škola se prezentuje v periodiku Podlipansko, spolupracuje s MAS Podlipansko, Pošembeří 
a s pracovní Skupinou ORP Český Brod z projektu sdílené radosti a strasti škol III– PS pro 
rovné příležitosti ve vzdělání (pí ředitelka). 
V rámci této spolupráce proběhlo 31.10. 2020 sportovní dopoledne na atletickém stadiónu 
v Českém Brodě pod sokolským heslem „Tužme svoje těla, neboť by to chtěla“. Společně 
se žáky ZŠ Přistoupim si naši žáci vyzkoušeli lehkoatletické disciplíny: běh, štafetový běh, 
skok do výšky i do dálky, hod oštěpem. 
Navazujeme kontakty s okolními školami – Bylany, Přistoupim, Kouřim. 
V letošním školním roce se nekonalo zasedání zastupitelstva obce ve škole (nouzový stav) 
Neorganizoval se ani sběr papíru -sběrny výkup papíru dočasně zastavily. 
Škola pokračovala ve spolupráci s městskou knihovnou v Českém Brodě, kam 
pravidelně jezdíme na tématické pořady tvořené právě pro prvostupňové děti. 
Rodiče a děti se zapojili do akce I použitý olej má své využití a začali společně 
sbírat použitý potravinářský olej z domácností.(spolupráce s firmou Černohlávek -
oil.) A další způsob environmentální výchovy v praxi. 
 
Spolupráce s firmou DM- elektro v Českém Brodě se projevila ve zprostředkování 
vstupenek na divadelní představení Český betlém v divadle Palace v Praze. Firma i 
letos poskytla škole zdarma Mikulášské balíčky – pro ZŠ i MŠ. 
Adventní vystoupení s rozsvícením vánočního stromu před školou se konalo 29.11. 
2019.  Je spojeno se setkáním rodičů, prarodičů a přátel školy. Děti z MŠ a žáci ze 
ZŠ připravili bohatý program. Připraveno bylo drobné pohoštění, horký čaj a 
maminky podávaly tradiční svařák. Škola spojila akci se dnem otevřených dveří. 
Akce plánované na jaro 2020 společně s rodiči - a to Den Země –Ukliďme svět  a 
opékání buřtů a další – se díky koronavirové epidemii nekonaly. 
 
 
 

 
 

6. Akce pořádané ve školním roce 2019/2020: 
 

Od září 2019 do ledna 2020 pravidelně jednou týdně lekce plavání v bazénu v Čelákovicích 
Každý měsíc projektová výuka na téma: Strom měsíce ( střídavě I. a II. třída) 

 

Září – divadlo koloběžka tradičně ve škole 

                               - první třídní schůzka ve školním roce 

                            - návštěva u chovatelky želv, přednáška o želvách 

http://www.zsms-vitice.cz/
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                           - výukový program Pes a jeho potřeby, výcvik 

 

                  Říjen – - divadlo Gong Praha – J. Foglar Záhada hlavolamu 

-                          - atletické dopoledne na Kutilce v Českém Brodě 

                   Listopad – komponovaný pořad Čerte, nezlob se v knihovně Český Brod 

      - pedagogická rada, třídní schůzky 
     - Kašpárkovo staročeské divadlo v tělocvičně 
     - adventní rozsvícení vánočního stromu a vystoupení dětí z MŠ i ZŠ 29.11. 
      - Den otevřených dveří 
 

                  Prosinec – Liška -živá zvířata mezi námi – výukový pořad s chovatelem 

                                      - mikulášská nadílka ve škole 

                                     -  Český betlém, divadlo Palace Praha, adventní Praha, Staroměstské  

                                        náměstí 

                                       - vánoční zpívání – Duo Jaroslav    

                                       - vánoční besídka ve třídách 

                   Leden     – schůzka s rodiči předškoláků v MŠ 

                                      - Šikana – beseda v I. třídě ( 9. a 23.1.) 

                                       - Pedagogická rada a individuální třídní schůzky s rodiči 

                                       - Národní zemědělské muzeum v Praze, lektorský program 

                    Únor       - maškarní rej a taneční soutěž o ceny       

                                      -- komponovaný pořad v knihovně v Českém Brodě – Encyklopedie 

                                      -  Výlet Kutná Hora, GASK, J. Trnka: Zahrada imaginace + exkurze po 

                                         městě ( celodenní) 

                    Březen  – Malá technická univerzita, EU, ukázky řemesel 

                                     - Žáci ZŠ hrají divadlo pro žáky MŠ :O rybáři a zlaté rybce 

                           - uzavření škol - nouzový stav v ČR od 11.3. 2020 

                    Duben  – zápis dětí do první třídy  

                                      

                    Květen  – od 22.5. se zase učíme ve škole! HYGIENA!!!, úsporný režim 

                    Červen -   pěší výlet -Zahradnictví Jandl Dobré Pole, exkurze s výkladem 

- vyhodnocení školního roku a vysvědčení 

        Škola v přírodě byla zrušena. Měla proběhnout od 7. – 12.6. 2020 v Krkonoších. Nouzový stav 
však uzavřel hotely a penziony a školám byly hromadné pobytové akce zakázány. 

 
 

7. Kontroly ve škole  
Proběhla pravidelná kontrola BOZP a PO ve škole -září. 

Revize elektro, hromosvodů, hasicích přístrojů. Jsou pravidelně odebírány vzorky vody. 
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8. Vyřizování stížností a žádosti o informace 

Škola neřešila žádnou ústní ani písemnou stížnost. 

Nebyly podány písemné žádosti o informace. 

 

 
9. Hospodaření školy   

 
Škola hospodařila s rozpočtem 800 000 Kč na kalendářní rok 2019 jako příspěvkem od zřizovatele. 
Rozpočet byl čerpán s rozpočtovou kázní dle rozpisu v jednotlivých účtech. Za rok 2019 skončilo 
hospodaření s přebytkem, částka na RF – rezervní fond – viz tabulka. 

 
 
 
 
 

                    
 
 
 

   Rozpočet  pro rok 2020 dle částí organizace, ZŠ a MŠ Vitice, p.o., 
okres Kolín 

   

              
              

  účet ZŠ ZŠ ZŠ MŠ MŠ MŠ ŠJ ŠJ ŠJ škola celkem 

   r. 2019 s.2019 r. 2020 r.2019 s. 2019 r. 2020 r. 2019 s. 2019 r. 2020 r. 2020  

spotřeba materiálu 501 70 000 84 506 88 000 50 000 51 185 50 000 280 000 367 839 320 000 458 000  

energie, voda 502 90 000 100 863 100 000 95 000 89 900 90 000 115 000 84 661 88 000 278 000  

opravy, údržba 511 70 000 1 936 50 000 30 000 0 30 000 54 000 44 133 50 000 130 000  

cestovné  512 3 000 9 792 8 000 1 000 2 228 2 000 1 000 562 1 000 11 000  

ostatní služby 518 85 000 83 472 90 000 75 000 74 837 75 000 60 000 62 814 60 000 225 000  

mzdové náklady 521 8 000 0 4 000 7 000 7 150 6 500 7 000 4 865 5 000 15 500  

zák. sociální náklady 527 11 000 5 729 6 000 3 000 16 929 10 000 3 000 4 260 4000 20 000  

DDHM  558 30 000 7 598 20 000 20 000 31 214 30 000 19 000 0 3 000 53 000  

ostatní náklady 549 1 000 337 1 000 1 500 337 500 500 343 500 2 000  

pojištění  524 2 000 0 5 000 0 0 1 000 3 000 1 130 1 500 7 500  

platy, odvody,FKSP,pojištění   2 400 
000 

  1 650 
000 

  670 000 4 720 
000 

 

Náklady celkem  371 000 294 233 2 772 
000 

282 500 273 780 1 945 
000 

542 500 570 101 1 203 
000 

5 920 
000 

 

              

pronájem prostor 603 0 0 0 0 0 0 500 0 1000 1000  

čerpání RF  648 0 1 613 0 0 9 149 10 000 0 38 991 9 000 19 000  

dotace obec 672 371 000 371 000 367 000 200 500 200 500 205 000 239 440 228 500 228 000 800 000  

poplatky ŠD,MŠ 609 0 4 400 5 000 82 000 77 750 80 000 0 0 0 85 000  

stravné cizí 601 0 0 0 0 0 0 70 000 31 000 32 000 32 000  

stravné   602 0 0 0 0 0 0 244 000 304 025 263 000 263 000  

ostatní platby 649 0 2 847 0 0 0 0 0 893 0 0  

platy,odvody,FKSP,pojištění   2 400 
000 

  1 650 
000 

  670 000 4 720 
000 

 

Výnosy celkem  371 000 379 860 2 772 
000 

282 500 287 399 1 945 
000 

553 940 603 409 1 203 
000 

5 920 
000 

 

Výsledek hospodaření RF  84 970   12 962   31 507  170 207  

              
              

Vypracovala: Renata Pacalová, ředitelka školy ZŠ + ŠD  r. = rozpočet s. = skutečnost    
              

Schváleno zřizovatelem dne: 27.02.2020           
              

 
 

 
10. Školní družina   
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  Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce  

2019 – 2020 

 

 

 

Charakteristika 

Do školní družiny docházelo celkem 24 dětí z 1. až 5. ročníku ZŠ a MŠ Vitice. ( Dne 9.9. byla 

přihlášena S.S. od 25.10. byl přihlášen D.O. a k 31.1.2020 byl odhlášen J.J.J., který přestoupil 

do ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami v  Kouřimi. Zájem o školní družinu byl opět velký. 

Noví spolužáci z 1. ročníku se velmi rychle začlenili a navázali ve školní družině velmi hezké 

kamarádské vztahy.  

Provozní doba školní družiny byla denně od 6:30 do 7:30 v MŠ a odpolední provoz od 11:40 

do 16:30 hodin v ZŠ. 

Pobyt v družině byl zpoplatněn na částku 50 Kč měsíčně (bezhotovostní platba). 

Oddělení školní družiny se nachází ve školní budově a vede ho vychovatelka Stanislava 

Mukařovská, která má odbornou kvalifikaci a pedagogickou praxi. 

Ve školní družině je herna, kde je nábytek a úložné prostory, kde jsou uloženy různé stavebnice, 

hračky atd. K relaxaci slouží válenda. 

Prostor ve školní družině je během dopoledne využit i pro školní výuku (výpočetní technika a 

různé předměty). V této místnosti je umístěno celkem sedm počítačů. Tento školní rok byly 

pořízeny čtyři nové stolní počítače. Je zde také hodně často využívaná tabule. 
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Z finančních prostředků ŠD byly zakoupeny potřeby pro výtvarné a pracovní činnosti ŠD (různé 

pastelky, gelové voskovky, fixy, dózy, hrníčky (vánoční dárečky) a různé vánoční dekorace. Pro 

společné čtení byly zakoupeny poučné zajímavé knihy a ke zpříjemnění prostředí deka a 

polštářky s dětským motivem. 

Školní družina využívá i dalších prostor ve škole např. učebnu 2. třídy, tělocvičnu a chodbu. 

Děti také rády navštěvují místní víceúčelové hřiště a dětské hřiště s hracími prvky. 

Výchovná a vzdělávací činnost 

Všechny činnosti školní družiny byly plněny podle celoročního plánu, který vycházel z ŠVP pro 

školní družinu „HRAJEME SI RÁDI“. Činnosti byly různorodé, vzájemně se prolínaly a 

navazovaly na sebe. Děti měly k dispozici hračky pro chlapce a děvčata, knihy, časopisy, stolní 

hry, sportovní, ale také výtvarné, pracovní a rekreační potřeby. Mezi nejčastější aktivity ve 

školní družině patřila společná četba poučných knih a následně dle tématu výtvarná činnost. 

Dále pracovní činnost, kde jsme využívali stříhání, lepení a jiné práce s papírem. Také jsme 

využívali televizi, která je propojená s PC, kde jsme vyhledávali různé informace, které se 

prolínaly s četbou. Poslouchali jsme dětské písničky. Jedním z hlavních cílů bylo, aby byl pobyt 

pro děti ve školní družině zajímavý, poučný, ale především příjemný.  Tento cíl se podařilo 

splnit. Snažila jsem se více času trávit s dětmi venku v přírodě, kde děti poznávaly rostliny, 

zvířata a hlavně se věnovaly prospěšnému pohybu. V tomto školním roce byl zahájen projekt 

EU pro školní družiny („Stavba města“) – tento projekt byl vytvořen v rámci ŠABLON II. 

Děti si osvojovaly základy slušného chování, učily se samostatnosti, ohleduplnosti a získávaly 

nové znalosti a dovednosti z četby knih a pozorování přírody. 

Aktivity školní družiny 

Září 

Seznámení nových žáků s provozem ŠD, novými spolužáky (školní řád, hygiena) 

Přírodovědné procházky 

Četba knih – Barevné ploutvičky, Rok s ježky, Krásná a slavná Praha 

Malování chodníčků – křídy 

Společné zhlédnutí filmu „Kozí příběh“ 

Ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny 

Říjen 

Malování –„Víla Podzimka“ 

Četba knihy – Povídky a pohádky – ptáci 

Rozhovory s dětmi – stálí a tažní ptáci 

Pozorování přírody – ptáčci a hmyz (včely a včelín) 
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Výroba kukuřičných panáčků a včelího úlu 

Sběr spadaných větviček u školy – uklízíme přírodu 

18. 10. divadlo GONG, Praha – „Záhada hlavolamu“ 

31. 10. Sportovní odpoledne – atletické hřiště Český Brod 

Listopad 

Četba knih – Povídky a pohádky – lesní zvířátka, Ze života koníčků (kniha od dětí), V našem 

lese – druhy lesů, lesní plodiny, vztah k přírodě 

Procházky do přírody k lesu – stavba domečků z přírodnin 

Vitamíny a minerály – rozhovory o zdravém životním stylu, jíst více zeleniny, ovoce a ořechy 

Nácvik písniček a tance (adventní vystoupení) 

29. 11. Adventní vystoupení 

Listopadové tvoření – přírodniny, malujeme podzimní listy 

Prosinec 

5. 12. Mikuláš – rozdávání dárečků, malování a tvoření Mikulášů 

Četba knih – Medové příběhy – povídání o kočičkách, o včelách 

Malování kočky 

Rozhovory s dětmi – co rád jíš, nemusí být zdravé 

Přírodovědné vycházky – pozorování změn v přírodě 

Pranostiky a počasí – „Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá“  

Oblíbení sportovci – OH, olymp. kruhy, sporty, můj oblíbený sport, pohyb je důležitý 

Vánoční tvoření – vánoční dárečky – malování hrníčků, různá vánoční přáníčka atd. 

20. 12. Vánoční besídka – vánoční hostina (příprava ván. tabule (pomazánky, chlebíčky, 

dekorace atd.) 

Čtení z bible – narození Ježíše 

Leden 

„Ptáčkův týden“  – krmení ptáčků na zahradě, malování ptáčků, zpíváme o ptáčcích 

Četba knihy – Viktor a jeho ztracený pes – povídání o pejscích 

Práce s dětskými časopisy – stříhání a lepení 

Pohyb v tělocvičně – vybíjená a švihadla 

30. 1. – Pololetní vysvědčení 
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Ú nor 

„Valentýnský týden“ – malujeme srdíčka, přáníčka 

3. 2.  - Žáci poučeni o zvýšené hygieně v souvislosti s výskytem nového viru - koronaviru - 

povídání o bacilech a čím je možné zvýšit imunitu (zdravý životní styl) 

12. 2. – Muzikoterapie – relaxace při bubnování na bubny 

14. 2. – Karneval – předvádění masek a tanečky v maskách 

Četba knih – Co ukrývá velká sfinga (kniha od dětí) – informace o Egyptě, Africe;  

Ruměnička Lipůvka a její kamarádi – povídání o hmyzu, malování hmyzu a Broučci – povídání 

o J. Trnkovi jeho život, tvorba, loutky 

26. 2. – Výlet do Kutné Hory – Chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, výstava – Jiří Trnka 

Březen 

Těšíme se na jaro 

2. 3. - Módní účesy – kadeřnice  - barvení a úprava vlasů 

4. 3. – Projektový den v ŠD – Stavba města (plánky, mapy, stavba domů z LEGA) 

Pohyb v přírodě – probouzení přírody – pozorování ptáčků a jiných zvířátek 

Malování jarních kytiček 

Četba na pokračování – Broučci – rozhovory s dětmi – úcta k rodičům, pomáháme si atd. 

Od 11. března 2020 dle rozhodnutí Bezpečnostní rady státu byly všechny školy a školní družiny až do 

odvolání uzavřeny. Důvod uzavření - Mimořádné opatření č.j. MZDR 10676/2020-/MIN/KAN k ochraně 
před COVID-19.  Tato situace trvala až do konce školního roku. Od 25. 5. do 30. 6. 2020 byla školní 

družina otevřena pouze v omezeném režimu a za zvýšených hygienických opatření. Žáci byli neustále 

poučováni o hygieně (důkladné mytí rukou a dezinfekce), o pitném režimu a správném nošení roušek. 

Činnosti ve školní družině neprobíhaly tak, jak jsme byli zvyklí, ale žáci si tento čas, kdy mohli být zase 

spolu, velmi užívali. 

 

Od 11. 3. do 22. 5. 2020 se podílela paní vychovatelka – zároveň asistentka pedagoga - na 

distanční výuce a spolupracovala s třídní učitelkou J. Tupcovou. 
 

Zpracovala:  vychovatelka Stanislava Mukařovská  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VITICE – ŠK.ROK 2019/2020  

Personální údaje  

V tomto školním roce zajišťovaly předškolní vzdělávání dvě paní učitelky se středoškolským 

vzděláním. Paní učitelky mají naplánované cílené a jednotné činnosti, čímž klidně a příjemně 

zabezpečují průběh předškolního vzdělávání. 

Provozní zaměstnanci – 1 uklízečka – 0,075 úvazku ( EU – asistent pedagoga) 

Zaměstnanci školní jídelny – kuchařka a vedoucí školní jídelny – úvazek 1,4 

Další vzdělávání pracovníků 

Škola pokračuje v projektu šablony II pro ZŠ a MŠ Vitice 

CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0016047 v jehož rámci se p. učitelky vzdělávaly v oblasti ICT a 

zahájily vzájemné sdílení v jiných mateřských školách. 

Jako formu samostudia využívají i nadále nakladatelství Raabe, Infru, Informatorium  a 

portály na PC. 

V době přerušení provozu mateřské školy ( Covid-19) využily webináře – 

 Infekční a parazitní onemocnění u dětí předškolního věku, 

 Základy první pomoci, 

 Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku.  

Pracovnice školní jídelny absolvovaly hygienické minimum. 

Ekonomické podmínky 

Finanční prostředky z KÚ byly čerpány dle určení. 

Z rozpočtu zřizovatele byl pokrýván základní provoz školy a nutné opravy. Čerpání 

z prostředků EU pokračuje a školné v tomto roce činilo 450 Kč. 

Materiálně technické podmínky 

Ve třídě pravidelně doplňujeme a obměňujeme učební pomůcky a hračky, které jsou dětem 

přístupné. Využíváme k tomu prostředky z fondu EU, finanční dary od rodičů dětí a 

sponzorského daru od firmy Marker. 

V posledním měsíci školního roku byly zakoupeny z prostředků EU didaktické pomůcky, hry a 

masážní koberečky ORTODON, které využijeme v dalším školním roce v bloku zdravotního 

cvičení k senzomotorické stimulaci chodidel, léčbě plochých nohou a jiných ortopedických 

odchylek, aktivaci reflexních bodů chodidel, posílení vnitřního svalstva a korekci celkového 

postavení těla. 

Byla zakoupena sušička prádla. 

O zahradu a okolí mateřské školy se společně stará uklízečka a zaměstnanci obce. 
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Vyřizování stížností, oznámení, podnětů 

V tomto období se nic neřešilo 

Průběh a výsledky vzdělávání  

Vzdělávání dětí pokračuje i nadále dle Školního vzdělávacího programu,, Díváme se kolem 

sebe“, který byl a bude aktualizován dle stávajících podmínek školy ( např. zařazení 

masážních koberečků do zdrav.cvičení).  

V době přerušení provozu ( Covid – 19) byly zasílány rodičům pro děti pracovní listy 

k doplňování a informace o tématech probíraných v tomto období. 

I nadále se budeme zaměřovat na utváření vztahů dítěte k ostatním dětem a dospělým. Cíle 

mateřské školy byly splněny i přes přerušený provoz ( Covid-19).  Předškolní děti jsou 

připraveny pro vstup do základní školy. 

Třída byla věkově smíšena od 2 – 6 let s počtem 27. 

Organizace dní od měsíce května byla zpracována tak, aby zajistila veškeré hygienické a 

bezpečnostní požadavky ( Covid -19) na pobyt dětí v mateřské škole. 

Do týdenních plánů byly průběžně doplňovány aktuální změny na vzniklé příležitosti a situace 

pro dané období. 

Činnosti ve škole byly dobře realizovatelné, neboť působení obou učitelek je cílené, jednotné 

a vyvážené k potřebám jedinců. 

Správným a kritickým hodnocením vlastní práce se i nadále snažíme získávat nové zkušenosti 

pro další práci (metody a formy práce). 

Naší silnou stránkou jsou dlouhodobé zkušenosti v práci v předškolním zařízení. Stejným 

způsobem a dodržováním daných pravidel vedeme děti k samostatnosti, osvojováním 

návyků z oblasti hygieny a sebeobsluhy. 

Spolupráce s rodiči je stále na velmi dobré úrovni. V měsíci září byli seznámeni s řádem školy, 

organizací školy, financováním, způsobů platby, právy a povinnostmi. Takto byli seznámeni i 

rodiče nově příchozích dětí v měsíci červnu.  

Během roku jsou rodiče informováni osobně, na web stránkách školy i pomocí nástěnky 

v šatně školy. 

Zápis pro nový školní rok 2020/2021 byl dle daných pravidel z důvodu Covid-19. Přijaly jsme 

14 žádostí z toho 5 zamítlo žádost z důvodu umístění v jiné mateřské škole a u 3 bylo 

zastaveno správní řízení. Nově zapsaných v době zápisu - 6 dětí a to všechny ze spádové 

oblasti. 

K předškolnímu vzdělávání nastupuje 9 dětí. 2 děti zůstávají v mateřské škole s odkladem 

školní docházky. Z 9 dětí odchází 3 do ZŠ Kouřim. 
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Škola se již druhým rokem zapojuje do projektu České obce sokolské - Se Sokolem do života 

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt vede děti k pohybu a snaží je naučit, 

že je to přirozená součást jejich života. 

Šablony II pro ZŠ a MŠ Vitice CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0016047 – z tohoto projektu je 

velkým přínosem šablona projektových dní, kde se děti seznámily s muzikoterapií, ukázkou 

práce kadeřnice. Z Malé technické univerzity z Říčan dojížděla lektorka, která dětem formou 

hry a plnění úkolů představuje profese jako např. architekta, inženýra, stavitele, projektanta, 

stavitele věží, zpracovatele odpadů apod. 

Zimní stadion v Kolíně - ,, Učíme se bruslit“ 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání  

Celoročně sledujeme a zapisujeme vývoj dětí. Výsledky konzultujeme na pedagogických 

radách. Hodnotíme probraný blok. Celkovou evaluaci na konci školního roku. 

Spolupracujeme s PPP v Českém Brodě, která provádí screening školní zralosti u předškolních 

dětí.  

Depistáž nám zajišťuje paní Dušková vždy na začátku školního roku. 

Letošní screening zraku byl zrušen z důvodu ( Covid-19). 

 

I nadále se budeme snažit podporovat zdravý vývoj dětí, jejich psychiku, zdatnost a odolnost 

( viz. zapojení do projektu), rozvíjet jejich intelekt, řeč, dovednosti v oblasti poznání a učení. 

Neopomeneme ani na základní poznatky z enviromentální oblasti. 

Prevence rizik a školní úrazy 

S pravidly bezpečnosti v prostorách školy i pobytu venku jsou děti průběžně seznamovány 

během celého školního roku. V tomto školním roce nedošlo k žádnému závažnému zranění. 

Drobná poranění jsou zaznamenána v Knize úrazů. 

Aktivity a akce školy 

Společně se základní školou jsme oslavili adventní čas pásmem koled a básniček. 

S rodiči jsme poseděli u vánočního stromečku v mateřské škole.  

V základní škole jsme se seznámili s životem lišky obecné a ve školce s canisterapií. 

Nasmlouvanou ukázku dravců nám překazil ( Covid – 19). 

Projekty -      ,, Učíme se bruslit“ – Kolín,  

  EU - ,, Malá technická univerzita“, volba povolání, muzikoterapie 

  ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 
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Z dalších aktivit školy – bramborový den, výroba nepečeného cukroví, návštěva čerta a 

Mikuláše, čarodějnice, vynášení Morény, Den dětí, rozloučení s předškoláky 

   

Zpracovala Věra Maksová , zástupce řed.pro MŠ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Přílohy (tištěná verze): 

1. Leták o škole 

2. Článek z českobrodského zpravodaje + tematická fota 

3. Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu 

4. Coronavirový konec školního roku – společné foto 

5. Páťáci se loučí 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ve Viticích 6. 10. 2020 

 

Mgr. R. Pacalová 


