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1. Základní údaje o škole
Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ,
Čisovice 193, 252 04
Zřizovatel školy:
Obec Čisovice
Ředitelka školy:
Mgr. Lenka Hejnicová
Zástupkyně ředitele
školy pro MŠ:
Mgr. Žaneta Rubešová
Organizační členění: základní škola
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
Telefon:
318 592 825
E-mail:
zs.cisovice@centrum.cz
WWW:
http://www.zsmscisovice.cz
Školská rada:
Členové:

zřízena v prosinci 2005
Jaroslava Brožová
Ing. Gabriela Čurdová
Zuzana Kuthanová
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Charakteristika školy
Škola leží na okraji obce Čisovice.
Základní škola byla ve školním roce 2020/2021 pětitřídní. Od školního roku 2004/
2005 ji navštěvují děti od 1. do 5. ročníku. Měla 5 učeben, počítačovou učebnu, kabinet.
Mateřská škola je od roku 2019 dvojtřídní. Školní družina měla ve školním roce 2020/2021
dvě oddělení. Součástí školy je i školní jídelna. Ke škole patří rozlehlá zahrada. Její součástí
je víceúčelové sportovní a dětské hřiště.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ JÍDELNA
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POČÍTAČOVÁ UČEBNA

2. Přehled oborů vzdělání
Školní rok 2020/2021
Třída

Ročník

Počet žáků

I.

1.

20

II.

2.

14

III.

3.

14

IV.

4.

20

V.

5.

15

Mateřská škola
I.třída

19 dětí

II. třída

19 dětí

I. oddělení

26 žáků

II. oddělení

26 žáků

Školní družina
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Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině pro
školní rok 2020/2021
Do naší školní družiny se v průběhu školního roku přihlásilo 52 dětí, které byly rozděleny do
2 oddělení. Pod vedením vychovatelek (Kateřiny Javůrkové, Mgr. Ivany Matějkové a Jany
Fořtové) vykonávaly děti z 1. až 4. třídy činnosti podle zpracovaného školního vzdělávacího
programu. Provoz byl zajišťován ráno od 7:00 do 7:30 hodin a v odpoledních hodinách od
11:45 do 16:45 hodin.
Zájmové zaměření dětí ve školní družině nebylo ve školním roce 2020/2021 nadále z důvodu
organizačních možné. Vzhledem k nedostatku místa jsou i oddělení ŠD umístěna ve třídách
ZŠ. Z tohoto důvodu můžeme nabízet kroužky pro žáky ZŠ pouze externě (např. keramiku,
angličtinu, pilates, dále latinskoamerické tance, španělštinu, pletení). Bohužel vzhledem
k nepříznivé epidemiologické situaci se v tomto školním roce kroužky nekonaly.
Děti se seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované
v týdenní skladbě zaměstnání:
pohybové a tělovýchovné aktivity
výtvarné činnosti
rukodělné činnosti
hudba, zpěv a tanec
literárně-dramatická činnost
přírodovědná a vlastivědná činnost.
Během školního roku pomáhaly děti s úklidem školní zahrady, zabývaly se zdravým
stravováním (v souvislosti se školním projektem EU Ovoce a zelenina do škol, Mléko do
škol), zúčastnily se turnaje v „Člověče, nezlob se“, „Triominu“, hrály se i další deskové hry.
Ve školním roce jsme se v ŠD zaměřovali také na Dopravní výchovu („ Já – chodec“).
Před vánočními svátky se ve školní družině vyráběly dárečky.
2. pololetí školního roku 2020/2021 bylo značně ovlivněno zavřením škol z důvodu
zhoršujícího se epidemiologického stavu (onemocnění COVID-19). Žáci ZŠ byli od března do
dubna 2021 z větší části vzděláváni distančně.
Škole se podařilo získat dotaci z Ministerstva životního prostředí na Environmentální rozvoj
ZŠ a MŠ Čisovice - ZAHRADA MŠ, č.1190700335. Povinnou součástí bylo vypracování
Environmentálního školního vzdělávacího plánu MŠ Čisovice pod názvem „Zahrada bádání
bez hranic“. Díky získané dotaci se nám podaří vybavit zahradu školy dřevěnými
multifunkčními prvky, které podpoří rozvoj dětí nejen po stránce environmentální, ale také
tělesné. Dalším benefitem bude začlenění dětí do péče o záhonky a zahradu po celý rok.

3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2020/2021 nastoupili na školu: 1
Počet vychovatelek s odbornou a pedagogickou způsobilostí, které ve školním roce
2020/2021 nastoupili na školu: 1
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Počet asistentů pedagoga s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním
roce 2020/2021 nastoupili na školu: 1
Pracovní zařazení

Pedagogická a odborná kvalifikace učitelů, vychovatelů
Vyučení (obor)

Odborné ( VŠ, ÚSO) Pedagogické vzdělání

Ředitelka/ učitelka

VŠ (PdF)

Učitelství ZŠ

Učitelka

VŠ (PdF)

Učitelství ZŠ

Učitelka

SŠ - gymnázium
Předškolní a

Učitelka

VOŠ

mimoškolní pedagogika

Učitelka

SŠ pedagogická

Učitelství v MŠ
Učit. všeob. vzd.

Učitelka

VŠ (FF)

předmětů
Pedagogika předšk.

Zástupkyně pro MŠ/Učitelka

VŠ (PdF)

věku

Učitelka

VŠ (PdF)

Učitelství ZŠ

Vychovatelka

SŠ pedagogická

Vychovatelství

Asistentka pedagoga

SŠ pedagogická

Vychovatelství

Učitelka

VŠ (PdF)

Učitelství ZŠ

Vychovatelka

VŠ (PdF)

Učitelství ZŠ

Vychovatelka

VŠ (PdF)

Vychovatelství
Předškolní a

Asistent pedagoga

SOŠ

mimoškolní pedagogika

Asistent pedagoga

VOŠ

Studium pedagogiky
Předškolní a

Učitelka

SŠ

Věkové složení pedagogů
Věk
do 40 let

-2

40 – 50 let

-6

nad 50 let

-8
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mimoškolní pedagogika

Ve školním roce 2020/2021 pracovaly ve škole pouze ženy (v počtu 15).
Nepedagogičtí pracovníci:
školnice - 1
uklízečka v MŠ – 2
kuchařka – 3
hospodářka - 1
topič – 1

4. Zápis k povinné školní docházce, zápis do MŠ
Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl elektronicky (epidemiologická situace – covid 19)
v dubnu. K zápisu se přihlásilo 20 dětí, zapsáno bylo 19 dětí, z toho 1 dítě se odhlásilo
před začátkem škol. roku 2020/2021, 1 dítě dostalo odklad povinné školní docházky
na jeden rok.
Řádný zápis do MŠ ve školním roce 2020/2021 probíhal mimořádně od 4. května
do 15. května 2020 pouze v písemné podobě. K zápisu se přihlásilo 29 dětí, přijato
bylo 14 dětí. 4 děti měly odklad školní docházky.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ
Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka v 1. až 5. ročníku ZŠ podle školního
vzdělávacího programu „Malá škola“, č.j. 194/17. Ve škole byli integrováni 3 žáci se SVP.
V mateřské škole se pracovalo podle školního vzdělávacího programu s názvem
,, Já, my a svět kolem nás“, č.j. 176/20. V MŠ byly integrovány 3 děti se SVP. Dvě děti
potřebovaly asistenta pedagoga. Ve školním roce mateřská škola zaměstnávala dva asistenty
pedagoga.
Program vycházel z konkrétních podmínek dvoutřídní MŠ.
Pracovalo se podle tematických celků. Přihlíželo se k věkovému složení dětí i k individuální
úrovni rozvíjení osobnosti každého dítěte. Pro předškoláky probíhal v době uzavření školy
distančním způsobem on-line formou. Předškoláci dostávali týdenní plány s náměty na
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činnosti. Každý pátek jsme se setkali přes aplikaci Google Meet a ověřili získané dovednosti,
zahráli slovní hry nebo zařadili matematické dovednosti. Kroužek probíhal pod vedením paní
učitelky Rubešové a Poláčkové. Po otevření mateřské školy byl kroužek Předškolák
(zaměřený na rozvoj grafomotoriky, správné výslovnosti atd.) realizován v průběhu
dopoledne.
Rodiče měli možnost navštívit pedagogy v ZŠ i v MŠ a jednotlivé problémy společně
řešit. Škola spolupracovala s PPP, s logopedkou, speciální pedagožkou. Na naší škole bylo ve
školním roce 2020/2021 integrováno 6 dětí s vývojovými poruchami učení nebo chování,
s mentálním, sluchovým a tělesným postižením. V ZŠ pracovala 1 asistentka pedagoga, v MŠ
2 asistentky pedagoga.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ
83 žáků postupuje do vyššího ročníku.
Z chování byli všichni žáci hodnoceni stupněm 1.
V tomto školním roce bylo hodnocení za 2. pololetí ovlivněno distanční a rotační výukou,
která v jarních měsících probíhala.
Ročník

Počet

Prospělo s

žáků

vyznamenán

Prospělo

Neprospěl

Opakují

o

ím
počet

%

počet

%

poče

%

počet

%

t
1.

20

20

100

0

0

0

0

0

0

2.

14

14

100

0

0

0

0

0

0

3.

14

14

100

0

0

0

0

0

0

4.

20

15

75,0

5

25,0

0

0

0

0

5.

15

11

73,3

4

26,7

0

0

0

0

celkem

83

74

89,7

9

10,3

0

0

0

0
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6. Prevence sociálně patologických jevů
Otázce sledování sociálně patologických jevů byla i v tomto školním roce věnována
náležitá pozornost. Ve škole je vytvořeno ŠPP, výchovným poradcem je ředitelka školy Mgr.
Lenka Hejnicová. Školním metodikem prevence zůstává ve školním roce 2020/2021 Mgr.
Magdaléna Cihelková, je vytvořen Minimální preventivní program (s přílohou KRIZOVÝ
PLÁN). U dětí naší školy jsme se nesetkali s žádnými problémy týkajícími se zneužívání
drog. Pokračovali jsme v programu protidrogové prevence, prevence kriminality a dalších
sociál. patolog. jevů. Ve škole byly v rámci specifické prevence realizovány, mimo
třídnických hodin, 4 samostatné preventivní programy. Program Kyberbezpečnost I a II, jak
vyplývá ze samotného názvu, se zabýval prevencí kyberšikany, prevencí závislostního
chování pro nelátkové závislosti a mediální manipulací. Program Enviroment 2020+ byl
orientovaný na všeobecnou prevenci, stejně jako program Eliáš mezi piráty. Tyto programy
probíhaly vzhledem k epidemické situaci způsobené virem SARS-Cov-2 online. Na prevenci
byly také zaměřeny třídnické hodiny. Jejich tématem byly zejména práce se vztahy ve třídě
(otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky), práce s pravidly a řešení problémů
třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování pravidel chování, péče o individuální
spokojenost žáků), cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace,
spolupráce, seberegulace), aktivity specifické prevence pro různé typy rizikového chování.
Škola se zaměřila především na bezpečnost dopravního provozu pro žáky a podporu dětí při
přechodu z MŠ do 1. třídy ZŠ, na přípravu na přechod žáků 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ a dále
na posílení pozitivních vztahů mezi žáky.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
I v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu s názvem „šablony Čisovice“,
tentokrát v rámci pokračování dotačního projektu Šablony II. Tento projekt, který je z velké
části financován z fondů EU, využíváme jednak k dalšímu vzdělávání pedagogických
pracovníků a dále jsme díky němu získali tablety pro celou 5. třídu, které využíváme při
výuce (byli využity i při distanční výuce v 1. i 2. pololetí).
Ve školním roce 2020/2021 se pedagogové zúčastnili těchto programově zaměřených školení
(většina školení probíhala formou webinářů):
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Počet zúčastněných pracovníků

Pedagogika, psychologie
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů ŠD

2

Úvod do environmentální výchovy

4

Formativní hodnocení……………………………………………1
Komunikace s rodiči……………………………………………..2
Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště
………………………………………………..………………….1
Legislativa, řízení
Pedagog a paragrafy ve škole……………………..

1

Dlouhodobě studující VŠ
0
Zdravotnictví, BOZP, PO
Školení BOZP, PO

všichni

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve škol. roce 2020/2021 neprobíhaly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
(COVID-19) v ZŠ a MŠ žádné kroužky.
I přes značné omezení všech mimoškolních aktivit jsme toho zvládli dost.
Škola se zapojila do řady charitativních sbírek (např. sbírka v rámci „Českého dne proti
rakovině“, vánoční sbírka „Krabice od bot“).
Dále jsme pravidelně informovali o své činnosti v Čisovických novinách.
Celý školní rok probíhaly též velké stavební práce na přístavbě naší školy (nová tělocvična se
zázemím, nové učebny, rozšíření školní kuchyně a jídelny, nová sociální zařízení).
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Plán akcí ZŠ
ZÁŘÍ
1.9. – zahájení školního roku 2020/2021
3.9. – 2.třída – pasování na čtenáře + autorské čtení s autogramiádou paní spisovatelky
Barbory Vajsejtlové + 1. třída
14.9. – fotografování tříd a skupinek
30.9. – charitativní sbírka v rámci „Českého dne proti rakovině“
ŘÍJEN
1.10. – zahájení kroužků – za 1.pololetí 2020/2021, aktuální informace ke kroužkům najdete
na webových stránkách školy v záložce kroužky
6.10. – uzavření školy z důvodu odstávky elektrické energie (ČEZ)
17.10. – akce „72 hodin“ – brigáda na zahradě školy – zrušeno
20.10. – můj pes, můj kamarád 1.- 5. třída – zrušeno
29.-30.10. – podzimní prázdniny žáků
naplánované termíny plavání: úterý 24.11.2020, 1.12., 8.12., 15.12., 22.12.2020
LISTOPAD
16.11. – ředitelské volno pro žáky
10.11. – 19.11. – individuální třídní schůzky
24.11. – plavecký výcvik – AQUAPARK PŘÍBRAM – zrušeno
PROSINEC
1.12. – plavecký výcvik – aquapark Příbram – zrušeno
8.12. – plavecký výcvik – aquapark Příbram – zrušeno
9.12. – fotografování dětí – kalendář – zájemci z MŠ i ZŠ
15.12. – plavecký výcvik – aquapark Příbram – zrušeno
18.12. – vánoční besídky ve třídách
21.12. – volno – den boje proti covidu
22.12. – volno – den boje proti covidu
od 23.12.2020 do 4.1.2021 – vánoční prázdniny žáků
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LEDEN
28.1. – pololetní vysvědčení
1., 2.třída – rozdání výpisu vysvědčení ve škole
3., 4., 5.třída – seznámení s vysvědčením – způsob informování o pololetním
hodnocení a předání výpisu bude upřesněno dle aktuálních vládních nařízení (nejpozději do
24.1.2021)
29.1. – pololetní prázdniny (pátek)
ÚNOR
BŘEZEN
4.3. – podologické vyšetření v ZŠ – zrušeno
8.3. -14.3. – jarní prázdniny žáků
15. – 16.3. – Online přednášky – KYBERBEZPEČNOST – pro 4., 5. třídu
17.3. – Online přednáška – ENVIRONMEN 2020+ – pro 3.třídu
24.3. – Online Eliáš mezi piráty – pro 2.třídu
DUBEN
1. – 5.4. – velikonoční prázdniny a svátky
KVĚTEN
4.5. – 5.třída – fotografování na tablo
11.5. – 1.třída – divadelní představení na zahradě
21.5. – 5.třída – Zbraslav – keltské hradiště – výlet
31.5. – vyšetření plosky nohou
ČERVEN
4.6. – 5.6. – ŠTAFETOVÁ BRIGÁDA rodičů a dětí na zahradě –
projektu přírodní zahrady
8.6. – 1., 2.třída – hudební pořad na zahradě
15.6. – 3., 5.třída – výlet na Točník a Žebrák
25.6. – rozdání vysvědčení
28. – 30.6. – ředitelské volno pro žáky ZŠ
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v rámci realizace

Byly promítány vzdělávací filmy. V rámci výuky v ZŠ byly s dětmi uskutečňovány
pokusy a projekty.

Plán akcí 2020/21
Září
3.9. od 16.30 hod. třídní schůzka Veverek v altánu na zahradě MŠ
8.9. od 16.30 hod. třídní schůzka Koťat v altánu na zahradě MŠ
11.9. 9.30 hod. divadelní představení ve školce - Tučňákův výlet - divadlo Krab
14.9. dopoledne fotografování tříd a skupinek kamarádů dle zájmu. Prosím rodiče, aby nám
včas sdělili skupinky, které se budou fotografovat.
18.9. od 8 hod. LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ
Říjen
2.10. 9.00 hod. divadelní představení ve školce JAK SI CIZOPASKA S BACILKOU UŽ ANI
NEŠKRTLY
17.10. – AKCE ,,72 HODIN“ brigáda rodičů, dětí a zaměstnanců školy na zahradě - zrušeno
z epidemiolog. důvodů
20.10. Pes, můj kamarád - vzdělávací pořad - zrušeno - vládní opatření
Listopad
3.11. 9.00 hod. divadelní představení ve školce - Kašpárek a princezna - divadlo V kufru přesunuto na únor
24.11.+1.12.+8.12.+15.12.+ 22.12. (úterky) kurz plavání pro předškoláky - zrušeno
Prosinec
4.12. Čertovské hrátky v MŠ, děti přijdou v kostýmu čertíka, čertice - dopoledne plné zábavy
s čertovskou tématikou
9.12. vánoční fotografování souborů ( sourozenci = není možné při fotografování míchat děti
ze školy a školky)
11.12. 9.00 hod. hudební představení ve školce - Kouzelné Vánoce - zrušeno
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16.12. 8.30 hod nabídka vyšetření zraku dětí na základě přihlášení dítěte do archů v šatně a
platbě 170 Kč. Více informací si můžete přečíst na letáku vyvěšeném v šatně na vstupních
dveřích do třídy Veverek
18.12. dopoledne vánoční nadílka v MŠ
Leden
27.1. od 17 hod. on-line třídní schůzka předškoláků přes Google Meet
Únor
11.2. Karneval ve školce
kurz bruslení pro předškoláky 5.2.+ 12.2.+19.2.+26.2.+2.3. - dle epidemiologické situace zrušeno
Hravé lyžování pro děti od 4 let 15.-.19.2.2021 - dle epidemiologické situace - zrušeno
24.2. 9.00 hod. divadelní představení ve školce - přeloženo na květen
Březen
4. a 18.3. bezplatné vyšetření plosky nohy, přesunuto na květen
23.3. 9.00 hod. divadelní představení ve školce - Budulínek - divadlo V kufru - zrušeno
Duben
9.4. 9.00 hod. divadelní představení ve školce - Velikonoční liška - divadlo Krab - zrušeno
Květen
4.5. dopoledne - fotografování předškoláků na tablo
11.5. 10.00 hod. divadelní představení na zahradě školky - Kašpárek a princezna - divadlo V
kufru
21.5. velká dopolední vycházka Koťata
31.5. vyšetření plosky nohy se uskuteční od 8 hod. Informované souhlasy máme schované,
jen prosím vybavte děti rouškou. Při vyšetření ji musí mít děti nasazenou.
Červen
3.6. cyklovýlet po okolí - Koťata - vybavení - seřízené kolo, přilba, lahev s pitím. Kdo nemá
zájem se akce účastnit, nahlásí paní učitelce alespoň týden před akcí. Nepojedeme po silnici!!!
Budeme se pohybovat po polních cestách.
8.6. 10 hod. hudební pohádka s písněmi p. Uhlíře a Svěráka na zahradě školky
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11.6. dopoledne školková OLYMPIÁDA
16.6. rozloučení s předškoláky - zkouška předškoláka - dopolední program pro děti
18.6. od 9 hod. divadelní představení ve školce TRABLE VODNÍKA TONÍKA (dle
aktuálních nařízení)

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Kontroly provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2020/21 neproběhla na škole žádná kontrolní činnost ČŠI.

10. Základní údaje o hospodaření školy – rok 2020
a/ příjmy
b/ výdaje
viz. příloha č. 1
c/ informace o výsledcích kontrol hospodaření
Kontroly hospodaření prováděl finanční výbor OZ Obce Čisovice průběžně během
celého roku.
Finanční prostředky SR pokryly základní potřebu v oblasti osobních nákladů. Na
nákup potřebných učebních pomůcek a didaktických hraček měla škola dostatek finančních
prostředků díky vstřícnému přístupu zřizovatele. Celkové disponibilní finanční zdroje
umožnily plynulý chod školy a zlepšení materiálních podmínek pro realizaci ŠVP.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V současnosti škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola je zapojena do projektu SZIF „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.
Škola je zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií s názvem „ZŠ a MŠ
Čisovice – šablony II“, s reg.č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015678“, dále do projektu
Státního fondu životního prostředí ČR s názvem „Environmentální rozvoj ZŠ a MŠ
Čisovice – ZAHRADA MŠ“.

14. Spolupráce s odborovou organizací
Škola spolupracuje s odborovou organizací, která na škole působí již řadu let.

15. Zhodnocení a závěr
Ve školním roce 2020/2021 se navázalo na práci z minulých let. Základní škola byla
pětitřídní. a MŠ měla v tomto roce třídy 2. Zřizovateli se, i díky uvolňování peněz z důvodu
povzbuzení ekonomiky po jejím zbrzdění kvůli COVIDU-19, podařilo získat dotaci na
zkapacitnění ZŠ, MŠ i ŠJ, na výstavbu nové tělocvičny. V tomto školním roce probíhala
realizace samotné přístavby. Měla být původně dokončena do začátku nového školního roku,
ale dodělávky, které brání otevření všech nových prostor se začátkem září 2021, se posunuly i
do školního roku 2021/2022.
Mateřská škola pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu „Já, my a
svět kolem nás“, který je uzpůsoben pro potřeby dvoutřídní MŠ a různému věku dětí.
ZŠ navštěvovalo v I. pololetí 83 žáků 1. – 5. ročníku, ve II. pololetí také 83 žáků 1. –
5. ročníku, kteří byli rozděleni do 5 tříd. I. třídu navštěvovali pouze žáci 1. roč., II. třídu žáci
2. roč., III. třídu žáci 3., IV. třídu žáci 4. a V. třídu žáci 5. ročníku. Školní družina měla 2
oddělení pro 52 žáků školy.
V činnostech se ZŠ i nadále zaměřovala především na zkvalitnění forem práce
(intenzivní zapojení ICT do výuky – jednotná školní platforma Google Classroom) pokračuje
se v zajištění kvalitního pedagogického sboru (DVPP), na významu postavení školy v obci,
na utváření zdravého životního stylu (zapojení do projektů: Ovoce do škol, Mléko do škol;
pohybové aktivity: bruslařský kurz, plavecký kurz, Hravé lyžování nemohly být kvůli zákazu
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z epidemiologického důvodu realizovány), zapojením moderních metod ve výuce
(matematika podle Hejného, genetická metoda čtení) jsme se snažili posílit vnitřní motivaci
dětí k učení. V jednotlivých ročnících probíhala výuka dle školního vzdělávacího programu
„Malá škola“, který je zaměřený především na přírodu („vesnická škola“) a zdravý životní
styl. Bohužel vše značně ovlivněno složitou epidemiologickou situací a neustálými změnami
(distanční, rotační výuka, antigenní testování žáků a dětí apod.).
I přesto jsme se u dětí snažili rozvíjet samostatné myšlení, tvořivost a úspěšné
vypořádání se s náročnými úkoly (i dobou), aktivní přístup k práci (u déletrvajícího
distančního vzdělávání značně obtížné), pocit odpovědnosti, udržování dobrých vztahů a
snahu pomáhat si. Zaměřili jsme se i na protidrogovou prevenci a bezpečnost dopravního
provozu.
Cíle a úkoly výchovně vzdělávací práce byly po celý školní rok průběžně plněny.
Hodnocení probíhalo na pravidelných pedagogických radách. Děti měly možnost navštěvovat
před i po vyučování školní družinu, což většina dětí využívala. (Pokud bylo povoleno při
zachování homogenních skupin.)
Děti se podílely na výzdobě školy, pomáhaly udržovat upravené okolí školy (zahradu).
Na konci školního roku si žáci V. třídy připravili závěrečné rozloučení se zaměstnanci školy a
rodiči.
Ve volném čase hrály některé děti kopanou a tenis ve sportovních oddílech, některé
děti se zapojily do práce v kroužku mladých hasičů, cvičení v Sokole aj.
Aprobovanost pedagogů byla průběžně řešena. Všichni vyučující se dále vzdělávají,
navštěvují různé kurzy, semináře a školení.
Nadále velmi dobře probíhala spolupráce se zřizovatelem, Obcí Čisovice. Ve škole se
prováděly různé nutné opravy a úpravy. Pokračovali jsme ve spolupráci s rodiči (např. v péči
o školní zahradu) a různými zájmovými organizacemi v obci.
V Čisovicích 15.10.2021
Mgr. Lenka Hejnicová
ředitelka školy

Zprávu zpracovala: Mgr. Lenka Hejnicová
Projednáno a schváleno školskou radou dne 15.11.2021.
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