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I. Základní údaje o škole 
 

 

 

Název a sídlo školy:  Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk  
    Kostelní Lhota č. 5, 289 12 Sadská 

 
IČO: 70 986 363 

 
IZO: 600 500 904 

 

Zřizovatel: Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota č. 6, 289 12 Sadská 

tel.: 325 599 019, e-mail: ou@kostelni-lhota.cz 

 
Kontakty:   ředitelka školy: Mgr. Hana Čermáková  

(jmenována v březnu 2020) 

Telefon: 325 599 037, mobil: 737 236 957 

e-mail: zs@kostelni-lhota.cz 

ID datové schránky: DS_2ad9bhbg7 

webové stránky: www.zskostelnilhota.cz 

  
Právní norma:   Příspěvková organizace 
 

Školská rada:   pí. Mgr. Šárka Kopáčková – předseda – rodič  
pí. Jana Macháčková – člen – za zřizovatele  
pí. Kateřina Hovorková – člen – učitelka 

 

Škola sdružuje tyto součásti:  

Základní škola IZO 102374775 - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 44 
a a § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími přepisy.  
Délka vzdělávání – 5 let. Kapacita 40 žáků.  

Školní družina IZO 113700334 - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení 
je vymezen § 118 zákona č.561/2004Sb., a prováděcími předpisy. Délka vzdělávání – 

5 let. Kapacita 40 žáků.  
 

mailto:zs@kostelni-lhota.cz
http://www.zskostelnilhota.cz/
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II. Charakteristika školy 
 

Hlavní účel a předmět činnosti školy vymezuje zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění. 

Škola je malotřídní a nachází se v centru vesnice Kostelní Lhota, která je 

obklopena přírodou. Jejím posláním je smysluplné vzdělávání a výchova, všestranný 
rozvoj osobnosti a podpora sociálních dovedností.  

Jsme školou rodinného typu, díky malému kolektivu ve třídách i v celé škole, 

přistupujeme ke každému žákovi individuálně a dle jeho možností a schopností pro 
něj vytváříme podmínky pro další vzdělávání, mezilidskou komunikaci a jeho budoucí 
profesní a životní uplatnění. Snažíme se rozvíjet jeho schopnost učení a poznání a 

schopnost přizpůsobit se životu v sociální komunitě. 
Vize školy: „Úspěšná a konkurenceschopná, škola, kam žáci i 

zaměstnanci budou chodit rádi a budou se zde cítit dobře a bezpečně“. 
Naším cílem je samostatné, vyrovnané, zdravě sebevědomé a fyzicky zdatné dítě, 
které si uvědomuje vlastní odpovědnost za své vzdělání a cílevědomě na sobě 
pracuje. Komplexním učením v souvislostech usilujeme o to, aby byl žák schopen 

samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický 
občan v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. 

Škola se snaží být perspektivní i pro své zaměstnance a být školou, kde budou 
zaměstnanci rádi pracovat a budou motivováni k dalšímu profesnímu růstu. Jelikož 
jsme malá škola, nabízí se nám velký prostor ke každodenní  vzájemné spolupráci, 
k odborným konzultacím a výběru vhodných metodických postupů. 

Usilujeme o to, aby škola byla partnerem nejen pro rodiče (snažíme se budovat 

dobré vztahy s rodiči a ve spolupráci se Školskou radou řešit důsledně všechny 
případné problémy), ale i pro obec a aby stále byla nezbytnou součástí obecního 
života. Škola by měla být otevřená nejen rodičovské veřejnosti, přirozeně s ní 
spolupracovat a dbát na vzájemné dobré a rovnocenné vztahy s ní. Mělo by také 
docházet k propojování dobře fungujícího školního společenství s dalšími obecními 
organizacemi.  
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I v tomto školním roce jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání „Děti se učí pro život“. Jednotlivé oblasti našeho ŠVP jsou 

spolehlivě naplňovány, škola pracuje dle stanoveného učebního plánu a učebních 
osnov, využívá vlastních evaluačních nástrojů a hodnotících kritérií. Používáním 
pestrých aktivizujících vyučovacích metod podporujeme u žáků získávání klíčových 
kompetencí. 

V březnu roku 2020 došlo z důvodu mimořádného opatření k uzavření všech škol. 
Po celou tuto dobu vzdělávání našich žáků pokračovalo formou domácího učení. 
Všichni rodiče od svých vyučujících dostávali učební plány na každý týden. 
Vypracované učivo pak žáci nebo jejich rodiče zasílali vyfocené učitelům zpět 
k opravě a hodnocení. Zároveň také probíhala pravidelná online výuka a konzultace s 

učiteli. 
Velice si vážíme spolupráce rodičů, kteří se  poctivě a zodpovědně  s dětmi 

připravovali a plnili zadané učivo a pomohli nám tím splnit obsah ŠVP pro dané 
ročníky. 

 

Velikost školy a její vybavení 
Základní škola Kostelní Lhota, příspěvková organizace má kapacitu 40 žáků a 

vzdělává žáky od 6 do cca 11 let v prvním až pátém ročníku. V tomto školním roce 
byl celkový počet žáků 33 (z Kostelní Lhoty, Pískové Lhoty, Poděbrad a Sadské). 

Žáci se vzdělávali ve třech třídách: 
I. tř. 1. ročník – tř. učitelka Kateřina Hovorková 

II. tř. 2. a 3. ročník – tř. učitelka Mgr. Hana Čermáková + učitelka Richterová J. 
II. tř. 4. a 5. ročník – tř. učitelka Mgr. et Mgr. Plaňanská Vlasta 

Ve školní družině pracovaly ve dvou odděleních vychovatelky Holešovská M. a 

Richterová J.  

Počty žáků tříd a oddělení školní družiny (stav k 1. 9. 2018): 

Součást Počet tříd, oddělení počet žáků 

Základní škola 3 33 

Školní družina 2 32 
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V přízemí školy se nachází učebna/školní družina, šatna, tělocvična a 

nářaďovna, v patře jsou další dvě učebny, ředitelna/sborovna, umývárna, WC a 

kabinet. Všechny učebny jsou vybavené výškově nastavitelnými lavicemi.  
Dvě učebny v patře mají interaktivní tabule. Žáci mají k dispozici 9 počítačů, 

20 tabletů a pedagogové pro svou práci využívají 4 notebooky. Kromě toho dále 

škola využívá mnoho moderních didaktických pomůcek.  
Po rekonstrukci je škola vybavena vzduchotechnikou, která ve velké míře 

přispěla ke snížení nemocnosti žáků. 
Ve škole je kladen velký důraz na estetické, příjemné, vlídné, podněcující a 

čisté prostředí. Vybavení školy je barevné, veselé, inspirující.  
K budově náleží prostorná zahrada, kterou velkou měrou využívají především 

školáci, při pobytu ve školní družině. Ke konci školního roku, kdy byla škola 
znovuotevřena po mimořádném opatření, nám místní spolek dobrovolných hasičů 
zapůjčil stan, takže za vhodného počasí mohla také běžná výuka probíhat venku na 
čerstvém vzduchu.  

Místní spolky a organizace mohou po dohodě při různých akcích využívat 
tělocvičnu i zahradu školy.  

Na obědy žáci dochází do jídelny mateřské školy.  
 

Opravy a investice 

Během školního roku 2019/2020, v době, kdy došlo k uzavření školy, bylo 

vymalováno přízemí školy, včetně učebny, šatny i tělocvičny, o prázdninách pak 
učebny  i chodba v patře. 

V učebně, která zároveň slouží jako školní družina, byla vyměněna podlahová 
krytina. Na chodbu v přízemí byly pořízeny nové skříňky na pomůcky, v nářaďovně 
byly namontovány nové regály na sportovní náčiní. K Vánocům jsme žákům pořídili 
nové pěnové sportovní pomůcky a pingpongový stůl.  

Na všechny tyto opravy jsme získali prostředky od zřizovatele a z dotace EU 

Peníze školám. 
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Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu   
- budovat dobrou pověst školy a vytvářet povědomí o její činnosti, otevření školy 

veřejnosti, vytvoření klidné přátelské atmosféry pro práci učitelů i žáků 

- pravidelná úprava a aktualizace ŠVP podle RVP ZV, úpravy očekávaných výstupů ze 
vzdělávání maximální přihlédnutí k potřebám jednotlivých žáků 

- pravidelná evaluace školy 

- nácvik chování v mimořádných život. situacích - evakuace školy, nácvik první 
pomoci 

- ekologická výchova - třídění odpadů 

- úprava zahrady a její využívání  
- příprava žáků 5. ročníku na odchod do jiných škol  
- nastavení spolupráce a podpory starších žáků ZŠ s mladšími spolužáky - společné 
projekty pro všechny žáky školy i pro žáky z MŠ 

- podpora týmové spolupráce všech učitelů a zaměstnanců školy 

- svépomocné vzdělávání a stabilizace pedagogického sboru, vytvoření podmínek pro 
další studium učitelů 

- využívání interaktivních tabulí,  dataprojektorů, tabletů a multimediálních učebnic 
- porovnávání postupů a výsledků výchovy a vzdělání včetně materiálního 
zabezpečení s ostatními malotřídními školami  
- aktualizace webových stránek školy 

- prevence úrazů, přenosných nemocí, zdravý životní styl 
- zapojení rodičů do akcí školy, společné aktivity a soutěže, sponzorské příspěvky 

- spolupráce s ostatními institucemi: PPP, OSPOD, policie, logopedi, lékaři, DDM 

Poděbrady, MŠ Kostelní Lhota a ostatní školy (organizace různých akcí – 

projektových dnů /dle měsíčních plánů) 

 
III. Údaje o pracovnících 
 

V tomto školním roce bylo ve škole 6 zaměstnanců v hlavním pracovním 
poměru. Působily zde 3 učitelky, 2 vychovatelky a školnice/uklizečka.  

V září nastoupila Mgr. Benešová Aneta na plný úvazek jako zástup za bývalou 
paní ředitelku, která odešla do důchodu. V říjnu však z rodinných důvodů ukončila 
pracovní poměr dohodou a od listopadu jí pak nahradila Mgr. et Mgr. Vlasta 
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Plaňanská. Od března 2020 byla po konkurzním řízení jmenována ředitelkou školy 
Mgr. Hana Čermáková. Stav učitelů školy je v současné době stabilizovaný. 

Ve škole je ustanovena funkce koordinátorky EVVO, která však v současné 
době není obsazená. Oblast ICT je smluvně zajištěna externím pracovníkem. 

 

 

Počet pracovníků Počet žáků na 

přepočtený počet 
pedag. pracovníků 

Celkem 

fyzický/přepočtený 

Nepedagogických 

fyzický/přepočtený 

Pedagogických 

fyzický/přepočtený 

6 1 5 6 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků  
Počet pedagog. pracovníků Do 30 let 31 - 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let Nad 60 let 

Celkem 1 0 3 1 0 

Z toho žen 1 0 3 1 0 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogický 

pracovník  

Pracovní 

zařazení/funkce 

Úvazek Kvalifikace – dosažený stupeň 

vzdělání, obor, pedag. způsobilost 

Titul Délka 

praxe 

Hana 

Čermáková 

ředitelka 100% VŠ, speciální pedagogika Mgr. 16 let 

Kateřina 

Hovorková 

učitelka 100% VŠ, pedagogika 1. st. ZŠ – studující  16 let 

Vlasta 

Plaňanská 

učitelka 100% VŠ, pedagogika 2. a 3. st. ZŠ a SŠ Mgr. et 

Mgr. 

1 rok 

Markéta 

Holešovská 

vychovatelka 

asistentka pedag. 

53% 

50% 

střední odborné 

kurz asistenta pedagoga 

 20 let 

Jiřina 

Richterová 

vychovatelka  

učitelka 

51% 

59% 

střední odborné  

VŠ, sociální ped. etopedie - studující 

 30 let 

 
Kvalifikovanost pedag. pracovníků: 
 

Kvalifikovanost 

- stav k 30. 6. 2020 

 celkem % z celkového počtu 

Kvalifikovanost - učitelky 2/4 50% 

Kvalifikovanost - vychovatelky 2/2 100% 

Poznámka: Dvě učitelky si průběhu školního roku 2019/2020 studiem doplňovaly svou kvalifikaci 
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Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře, 
školení, samostudium. 

 

a) vícedenní akce 

Vzdělávací instituce Obor studia 

(zaměření) 

Studující Získaná certifikace 

(diplom, titul, osv.) 

Technická univerzita v Liberci Fakulta 

přírodovědně - humanitní a pedagog. 

Učitelství pro 1. st. ZŠ Hovorková K. diplom - Mgr. 

ukončení: 2019/2020 

Ped. f. na univerzitě v Hradci Králové Sociální pedagogika se 

zaměřením na etopedii 

Richterová J. diplom - Bc. 

Ukončení: 2021 

b) jednodenní a dvoudenní akce 

Název vzdělávací akce/kurzu Vzdělávací instituce Účastníci 

Proč, co a jak reflektovat Letní škola pedagogů Čermáková H. 

Začít spolu Letní škola pedagogů Čermáková H. 

Techniky čtení Letní škola pedagogů Čermáková H. 

 

 
IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

V průběhu měsíce dubna se konal na naší škole zápis dětí do 1. třídy. 
Z důvodu mimořádného opatření byl tentokrát bez přítomnosti dětí i jejich zákonných 
zástupců, pouze na základě online vyplněné přihlášky ke vzdělání. Celkem se 

přihlásilo 10 žáků, přičemž dvěma z nich byl udělen odklad školní docházky. Do 1. 
třídy ve školním roce 2020/2021 tedy nastupuje celkem 8 žáků. 

Nadále „bojujeme“ o každého nového žáka. Změna rámcového financování 
regionálního školství a udělená výjimka od zřizovatele nám sice dává větší klid při 
řešení počtu našich žáků, přesto se snažíme naplnit kapacitu školy co nejvíce. Naším 
cílem je do školy přilákat více dětí z okolních měst a vesnic, což se nám v tomto 

školním roce podařilo. Rodiče jedno žáka z Pískové Lhoty si naši základní školu 

vybrali pro svého syna. Z toho pro nás vyplývá, že práci, kterou děláme, děláme 
dobře a malé počty žáků ve třídách nejsou nevýhodou, ale naopak, máme možnost 
velké individuální práce se žáky. Individuální přístup, škola rodinného typu, blízký 
osobní kontakt s dětmi, zajímavé metody a formy práce – to vše nás odlišuje od 
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velkých, do jisté míry neosobních, plně organizovaných škol. Výše uvedené je třeba 
pravidelně doplňovat dobrou prezentací naší školy na veřejnosti, o kterou se snaží 

všichni zaměstnanci školy a také pravidelnou aktualizací webových stránek. 

 
V. Výsledky vzdělávání 
 

Přehled prospěchu a chování žáků (hodnoceno bylo 33 žáků) 

 

Všichni vyučující v průběhu školního roku 2019/2020 sledovali chování i 
aktivitu svých žáků. I nadále je třeba zaměřit se na pozitivní hodnocení žáků, protože 
pro mladší školáky je výchovnější pozitivní motivace. Pozitivní hodnocení a motivace 
žáků je jednou z našich priorit a počet žáků, který ve škole máme, nám tuto činnost 
dostatečně umožňuje. 

 
VI. Jazykové vzdělávání na škole 

 

Žáci, učící se cizí jazyk: 

 Počet žáků Počet skupin 

Anglický jazyk 33 4 

Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace:  

Jazyk 

 

Počet učitelů 
celkem 

 

Kvalifikace vyučujících Rodilý 
mluvčí 

Pedagogická 

i odborná 

Částečná  žádná  

 

ne Anglický jazyk 3 2 1 ne 

V učebním plánu byl cizí jazyk zařazen opět od prvního ročníku 

Ročník Hodnocení chování  

Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Pochvaly Napomenutí 

1. 9 0 0 0  0 

2. 10 0 0 0 0 

3. 4 0 0 0 0 

4. 4 0 0 0 0 

5. 6 0 0 0 1 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho 
neomluvených 

62,18/0  
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VII. BOZP – úrazovost 
 

Úrazovost ve školním roce 2019/2020 byla u žáků i pedagogických pracovníků 
běžná. Zaznamenali jsme pouze drobné úrazy, které byly ošetřeny v našem zařízení 
všeobecně dostupnými lékárenskými prostředky. I školní výlety a sportovní výcviky se 

obešly bez vážnějších úrazů, které by musela řešit RZS. 

 

VIII. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole  
 

Škola má velmi slušné vybavení ICT technikou. Učebny v patře jsou vybaveny 

devíti počítači, každý pedagog má k dispozici notebook, v každé třídě je možnost 
připojení k internetu, ve výuce je také využíváno 20 iPadů. V letošním školním roce, 

kdy došlo ve druhém pololetí k uzavření škol, byly žáky i učiteli využívány především 
multimediální učebnice a vzdělávací programy online. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT vychází z 
individuálních potřeb jednotlivců a je realizováno prostřednictvím individuálních 
konzultací a proškolení v oblastech, o které jednotliví uživatelé projevili zájem.  

V celé budově je i možnost připojení k internetu přes WiFi. Ve třídách jsou 
umístěny dvě interaktivní tabule s data projektory. Všichni pedagogičtí pracovníci 
prošli školením a základním zácvikem na interaktivní tabuli.  

Škola má funkční webové stránky, které jsou využívány ke zveřejňování 
zásadních sdělení a informací o dění ve škole, ale také k prezentaci. Jsou zde rovněž 
umístěny a všem přístupny všechny zásadní dokumenty (školní vzdělávací program, 

učební plán, řád školy, výroční zprávy…). 
 

IX. Spolupráce  

Škola je otevřena pro rodiče i příznivce školy. Rodiče mohou školu - výuku 
navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, pravidelně pak v době konzultací 
a třídních schůzek, či při každodenním styku s učiteli. Škola pořádá dny otevřených 
dveří a společné akce. Během roku to byly již pravidelně se opakující akce: lhotecká 
dýně, perníkování, adventní zpívání, vánoční jarmark apod. Slavnostní vyřazení žáků 
5. ročníků školy se však muselo tentokrát obejít bez přítomnosti rodičů. 
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Rodiče jsou o činnosti školy informováni osobně, prostřednictvím e-mailů, 
webových stránek, nástěnek a zápisů v notýscích či ŽK. V letošním školním roce měli 

však také možnost zapojit se do anonymního dotazníkového šetření naší školy. 

Výstupy z dotazníků poslouží jako východisko pro inovaci školních vzdělávacích 
programů a pro zlepšení výchovně vzdělávacího procesu a podmínek výuky v naší 
škole. Výsledky dotazníkového šetření jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 

Každoročně spolupracujeme s DDM Symfonie Poděbrady, pod jehož záštitou 
vedeme ve škole pro naše žáky zájmové kroužky. Pokračujeme rovněž ve spolupráci 
s MŠ Kostelní Lhota – pro předškoláky pořádáme kroužek Předškolák, děti z MŠ 
zveme každoročně na společné Loučení s létem, o letních prázdninách nám paní 
ředitelka zapůjčila budovu MŠ k pořádání příměstského tábora. 

Dále v případě potřeby spolupracujeme s PPP Nymburk, OSPOD, policií ČR, 

logopedy, lékaři, a ostatními školami. 
 

X. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

1. a 2. října proběhlo ve škole natáčení České televize. V prvním případě šlo o 
natáčení pořadu Náš venkov, věnovanému tématu malotřídek a ve druhém o 
natáčení pořadu Šikulové. Ředitelka školy se také zúčastnila spolu s Ditou 

Nastoupilovou a Magdou Málkovou rozhlasového natáčení Inspirativní kavárny online 
na radiu Patriot na téma Malotřídní školy v době karantény. Odkazy na všechny výše 
uvedené pořady jsou dostupné na webových stránkách školy. Dvakrát v průběhu 
školního roku byly publikovány články o aktivitách naší školy v místním Zpravodaji a 
jednou ve Zpravodaji Podlipansko. 

Na škole pracoval pod záštitou DDM - Symfonie Poděbrady od října do května 
kroužek dovedné ruce, čtenářský kroužek, sportovní hry, a Předškolák. Do práce 
kroužků, které vedly učitelky a vychovatelky školy, se zapojila většina našich žáků. 

Díky projektu EU Peníze školám byly organizovány rovněž volnočasové kluby: 
badatelský, klub deskových a logických her a cizího jazyka. 

Stejně jako každý rok, byl i ten letošní v naší malotřídní škole propojen s 

hlavním tematickým projektem. Ve školním roce 2019/20 jsme pozvali naše žáky 
vzhůru na palubu a vypluli jsme jako piráti a námořníci vstříc novému poznání a 
zážitkům.  
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SEZNAM VŠECH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

Akce (třída – celoškolní akce) Datum konání Místo 

Vzhůru na palubu Celoročně ZŠ 

ZÁŘÍ 

Loučení s létem (akce pro MŠ) 20. 9.                      ZŠ 

Zdravé zoubky - beseda 27. 10.  ZŠ 

ŘÍJEN 

Natáčení ČT – pořad Náš venkov 1. 10. ZŠ 

Natáčení ČT – pořad Šikulové 2. 10. ZŠ 

Výcvik bruslení říjen + listopad Zimní stadion v Poděbradech 

Ptačí budky + opékání brambor 18. 10. MŠ 

LISTOPAD 

Příprava na jarmark po celý měsíc ZŠ 

Divadelní představení 7. 11. Divadlo v Poděbradech 

Návštěva městské knihovny 7. 11. Poděbrady 

Lhotecká dýně + spaní ve škole 7. 11. ZŠ 

PROSINEC 

Beseda o včelách 4. 12. ZŠ 

Vánoční jarmark + adventní zpívání 12. 12. Kostelní Lhota 

Vánoční besídky 20. 12. ZŠ 

LEDEN 

Plavecký výcvik leden - březen Plavecký bazén v Nymburce 

Vědecká show (i MŠ) 16. 1. ZŠ 

ÚNOR 

Slavnost Slabikáře 6. 2. Obecní úřad KL + ZŠ 

Den otevřených dveří 12. 2. ZŠ 

S Bovýskem kolem světa 18. 2. ZŠ 

BŘEZEN 

Masopust a karneval 4. 3. ZŠ 

DUBEN 

Zápis do 1. třídy (bez přítomnosti zák. zást.) Celý měsíc ZŠ 

KVĚTEN 

   

ČERVEN 

Vyvážení páťáků 24. 6. ZŠ 
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XI. Evaluace Školního preventivního programu  
 

Prevence rizikového chování žáků vychází z pravidelně aktualizovaného 
Školního preventivního programu školy. Cílem prevence je snaha předcházet 
rizikovému chování žáků a minimalizovat je v rámci možností školy ve spolupráci 
s jejich rodiči. Do prevence se zapojují podle možností všichni pedagogičtí pracovníci 
a především třídní učitelé. Témata primární prevence jsou pravidelně nenásilně 
začleňována především do výuky předmětů český jazyk, prvouka, přírodověda a 

výtvarná výchova. Jejich obsah prezentovali žákům vyučující daných předmětů. 
Převážná část průběhu byla věnována rozvíjení sebehodnocení, komunikaci, diskusi, 
řešení problému a umění vyjádřit svůj názor v kolektivu. 

I v letošním školním roce jsme ve škole uskutečnili projekty, které se v rámci 
prevence rizikového chování žáků osvědčily a ve většině z nich budeme i nadále 

pokračovat. Jedná se o aktivity, které podporují zdravý životní styl, přispívají k 
vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku hodnot žáků. Zajímavým zpestřením 
byla beseda v rámci projektu Povolání mých rodičů na téma pracovní náplně 
kriminalistů. 

Třídními učiteli bylo i letos poukazováno na nežádoucí aspekty, jakými jsou: 
neplnění školních povinností, záškoláctví, vyčleňování jednotlivců z kolektivu, 
nerespektování autorit, slovní i fyzické napadání spolužáků, drzé chování k 
pedagogickým pracovníkům, agresivita a používání vulgarismů mezi žáky. Tyto jevy 
musíme neustále omezovat, neboť mohou vést ke zhoršení mezilidských vztahů, 
narušení vztahů v třídním kolektivu a zhoršení prospěchu.  

Při práci s jednotlivci i třídními kolektivy je naším cílem především posilování a 

zlepšení celkového klimatu školy. Drobnější problémy se vztahy mezi žáky a 
nevhodné chování ke spolužákům byly řešeny třídními učiteli v jednotlivých třídách. 
 

XII. Hodnocení činnosti koordinátora EVVO  
 

Každoročně během celého školního roku třídíme ve školních prostorách papír, 
plast, sklo i kovy do barevných boxů a následně jej odnášíme do obecních 

kontejnerů.  



 

15 

 

V průběhu roku jsme v rámci školního projektu žáky zapojili také do sběru 
kaštanů a žaludů, které jsme předali pro lesní zvířátka panu myslivci (otci jednoho 

našeho žáka). Během roku vypomáhají v rámci pracovního vyučování nebo odpolední 
družiny starší žáci při péčí o školní zahradu. V hodinách PČ, VV, TV a při výrobě 
dekorací na vánoční jarmark byl přednostně používán přírodní materiál i tříděný 

opad.  

Ve škole se uskutečnila vzdělávací beseda o včelách a na podzim jsme se 

spolu se žáky z místní mateřské školy zúčastnili besedy o dravcích. V období uzavření 
školy jsme v rámci distanční výuky na dálku zorganizovali na oslavu Dne Země úklid 
v obci Kostelní Lhota. 

XIII. Činnost školní družiny  
 

Od počátku školního roku 2019/2020 navštěvovalo školní družinu ve dvou 

odděleních celkem 32 žáků, ve druhém pololetí pak 31 žáků. Družina měla pro své 
činnosti k dispozici učebnu v přízemí, učebnu v 1. patře, tělocvičnu a školní zahradu. 
Provoz ranní ŠD byl zabezpečen od 7:00 hod. do 7:30 hod. a odpolední ŠD od cca 
10:30 do 16:30 hodin. Úplata za pobyt ve ŠD činila v tomto školním roce 100,-Kč 
měsíčně.    

Výchovně vzdělávací program se řídil vzdělávacím plánem, který byl zaměřen 
na různá témata např. roční období, změny v přírodě, lidové tradice, péče o zdraví, 
chování k ostatním dětem, lidem a zvířatům, bezpečnosti při hrách, sportu, pohybu 
ve městě apod. V průběhu roku se děti věnovaly převážně výtvarným a sportovním 
činnostem, nejrůznějším hrám (stolní hry, stavebnice a další hračky) a probíhala také 
volná zábava dětí. K Vánocům jsme za vybrané školné pro žáky pořídili pingpongový 
stůl a nové doplňky k trampolíně.  

Veškeré aktivity byly přizpůsobeny celoročnímu školnímu tématu „Vzhůru na 

palubu“. V březnu 2020 musela být činnost družiny přerušena z důvodu 
mimořádného opatření kvůli pandemii Covid-19 a pro nás i děti nastala zcela nová 
situace. I přesto jsme se dětem snažili věnovat na dálku pomocí sociálních sítí.  

 Ve škole jsme mezitím v učebně v přízemí nechali vyměnit podlahovou 
krytinu a vymalovat postupně celou školu, takže děti se v květnu vrátily do voňavé a 
čisté školy.     
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XIV.  Vyřizování stížností, poskytování informací 
 

Ve školním roce 2019/2020 pracovník určený k poskytování informací, 
ředitelka školy Mgr. Hana Čermáková, oficiálně nepřijala a nevyřizovala žádnou 
stížnost, podmět nebo oznámení v souladu se Zákonem č.500/2004 správní řád. 

Nebyla vznesena žádná žádost o poskytnutí informací stanovené Zákonem č. 

106/1999 Sb. §18. 

 

XV. Činnost školské rady  
 

Školská rada se sešla podle plánu dvakrát ročně, zápisy z jejích jednání jsou 

zveřejněny na webových stránkách školy. Na počátku školního roku byla chválena 
výroční zpráva školy za šk. rok 2017/18. Projednávaly se otázky kolem nové 
legislativy, členové ŠR byli seznámeni s navrhovaným rozpočtem školy, plánem práce 
(včetně plánovaných oprav a investic) i zprávou o hospodaření školy a výsledky 
proběhlých kontrol. Na jaře schválila ŠR nový Školní řád, platný od 1. 4. 2020. 
 

XVI. Výsledky kontrolní činnosti  
 

Škola neměla v tomto školním roce inspekci ČSI. Škola vyplnila požadovaná 
rychlá hlášení pro ČŠI. Dvakrát během roku proběhla finanční kontrola od zřizovatele, 

při které nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dále měla škola kontrolu VZP – Předmět 

kontroly: dodržování termínů  výše odvodů pojistného, přihlášky a odhlášky 
zaměstnanců. Nebyly zjištěny žádné administrativní závady.  

 

XVII. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy  
 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje o hospodaření 
školy 

Za rok 2019 (k 31. 12.) 

Náklady celkem 4 006 034,04 

Výnosy celkem 4 006 034,04 

Hospodářský výsledek 0 
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Přijaté příspěvky a dotace 

 

XVIII. Závěr 
 

Jsme škola rodinného typu a tak jak v rodině hledají rodiče uplatnění pro 
každé své dítě, snažíme se o to i my. Chceme, aby naše škola rozvíjela osobnost 
žáků, vytvářela výukové prostředí založené na vzájemném respektování a 
demokratických principech. Svým přístupem a odborností usilujeme o to, aby děti 
získávaly potřebné teoretické, umělecké, estetické a praktické dovednosti.  

Jako ředitelka hodnotím zapojení učitelek do vedení mimoškolních kroužků a 
pořádání školních a mimoškolních akcí. Za dobu, po kterou byla uzavřena škola, velmi 
oceňuji jejich schopnost poskytovat kvalitní vzdělání v maximální možné míře, v jaké 
to nastalá situace umožnila. Velmi si také vážím spolupráce rodičů, kteří se  poctivě a 
zodpovědně  s dětmi připravovali a plnili zadané učivo.  

Ráda bych touto cestou poděkovala všem spolupracovnicím za jejich celoroční 
píli a práci a všem přispívajícím za podklady a příspěvky pro tuto výroční zprávu. 

Závěrem děkuji všem zaměstnancům Obecního úřadu v Kostelní Lhotě, se 

kterými spolupracujeme, za podporu a vstřícnost, kterou v rámci svých možností a 
kompetencí naší škole poskytují.  
 

Datum zpracování zprávy: 21. 9. 2020 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Čermáková    ………………………………………..  
 

 

Přijaté příspěvky a dotace  Za rok 2019  

(k 31. 12.) 

Přijaté dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje 3 152 318 

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje celkem  3 152 318 

 

Z toho 

Přímé vzdělávací výdaje celkem 3 152 318 

Mzdové výdaje (platy) 2 258 813 

Ostatní celkem 893 505 

Přijaté dotace z rozpočtu obce 362 500 
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Výroční zpráva č.j.: 38/2020 byla projednána a schválena pedagogickou radou dne  
5. 10. 2020 a schválena školskou radou, v souladu s § 168, odst. 1, zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání.  
V Kostelní Lhotě dne:………………………………..     

…………………………………………  
 

        …………………………………………  
 

        ………………………………………… 


