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IČ: 70 99 50 61 

 

 

Telefon: 318 592 825 

 

 

E – mail: zs.cisovice@centrum.cz 

 

 

www. zsmscisovice.cz 

 

 

 

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:               zřízena v prosinci 2005 

Členové:                      Jaroslava Brožová 

                                     Ing. Gabriela Čurdová 

                                     Zuzana Kuthanová 

 

 

mailto:zs.cisovice@centrum.cz
mailto:zs.cisovice@centrum.cz
http://www.zsmscisovice.cz/


 

 3 

Charakteristika školy 
 

            Škola leží na okraji obce Čisovice. 

           Základní škola byla ve školním roce 2019/2020 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 2019/2020 

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 2019/2020 

 

Třída Ročník Počet žáků 

                    I. 1. 13 

                   II. 2. 14 

                   III. 3. 20 

                   IV. 4. 15 

                   V. 5. 14 

 

Mateřská škola 

I. třída 19 dětí 

II. třída 19 dětí 

 

Školní družina 

I. oddělení  26 žáků 

II. oddělení                                26 žáků 
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Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině pro 

školní rok 2019/2020 

 

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 6:45 do 7:30 hodin a v odpoledních hodinách od 

11:45 do 16:30 hodin. 

 

Zájmové zaměření dětí ve školní družině nebylo ve školním roce 2019/2020 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, nově latinskoamerické tance, španělštinu, pletení). 

 

 

Mimo tyto kroužky se děti 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. 

Tento školní rok jsme se v ŠD více zaměřovali na Dopravní výchovu („ Já – chodec“). 

Před vánočními svátky se ve školní družině vyráběly dárečky na vánoční trh.  

2.pololetí školního roku 2019/2020 bylo značně ovlivněno zavřením škol z důvodu 

zhoršujícího se epidemiologického stavu (onemocnění COVID-19). Žáci ZŠ a děti z MŠ byli 

od března do června 2019 z větší části vzděláváni distančně.   

              

    3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 

2019/2020 nastoupili na školu: 1 

Počet vychovatelek s odbornou a pedagogickou způsobilostí, které ve školním roce 

2019/2020 nastoupili na školu: 0 

Počet asistentů pedagoga s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním 

roce 2019/2020 nastoupili na školu: 1 
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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  

Učitelka   VOŠ  

Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

Učitelka   SŠ pedagogická Učitelství v MŠ 

Učitelka  VŠ (FF) 

Učit. všeob. vzd.  

předmětů 

Učitelka   VŠ (PdF) 

Pedagogika předšk. 

věku 

Učitelka  VŠ (PdF)         Učitelství ZŠ 

Vychovatelka  SŠ pedagogická Vychovatelství 

       SŠ - gymnázium  

Učitelka  

 

VŠ (PdF) Učitelství ZŠ 

Vychovatelka  VŠ (PdF) Učitelství ZŠ 

Vychovatelka  SŠ Studium pedagogiky 

Asistent pedagoga  VŠ  

Učitelství odbor. 

předmětů 

Asistent pedagoga  VOŠ Studium pedagogiky 

Učitelka  SŠ 

Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

 

 

            Věkové složení pedagogů 

                        Věk                  

                    do 40 let         - 1 

                    40 – 50 let      - 5 

                    nad 50 let       - 9 

 

Ve školním roce 2019/2020 pracovaly ve škole pouze ženy (v počtu 15). 
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Nepedagogičtí pracovníci:  

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 v dubnu. K zápisu se dostavilo 17 dětí (neumím 

odpovědět), zapsáno bylo 17 dětí, z toho 4 děti se odhlásily před začátkem škol. roku 

2019/2020. (neumím odpovědět).  

      Řádný zápis do MŠ se ve školním roce 2019/2020 neprobíhal z důvodu 

nedostatečné kapacity. V roce 2019/20 byl přijato dítě s povinnou školní docházkou s 

Downovým syndromem. S jeho nástupem bylo potřeba zajistit asistentku pedagoga. 

Jedno dítě požádalo o individuální vzdělávání. 

 

    5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

  

   Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 

           Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka v 1. až 5. ročníku ZŠ podle školního 

vzdělávacího programu „Malá škola“, č.j. 194/17. Ve škole bylo integrováno 5 žáků se SVP. 

 

           V mateřské škole se pracovalo podle školního vzdělávacího programu s názvem  

,, Já, my a svět kolem nás“, č.j. 195/11. V MŠ byli integrováni 2 děti se SVP. 

           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 pod vedením paní 

učitelky Rubešové kroužek Předškolák (zaměřený na rozvoj grafomotoriky, správné 

výslovnosti atd.).  

           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 2019/2020  integrováno  7 dětí s vývojovými poruchami učení nebo chování, 
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s mentálním a sluchovým postižením. V ZŠ pracovaly 2 asistentky pedagoga, v MŠ 1 

asistentka pedagoga. 

 

  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ 

              76 žáků postupuje do vyššího ročníku.  

                Z chování byli všichni žáci hodnoceni stupněm 1. 

 

V tomto školním roce bylo hodnocení za 2.pololetí ovlivněno distanční výukou, která 

probíhala od 11.3.2020. 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenán

ím 

Prospělo Neprospěl

o 

   Opakují 

počet % počet % poče

t 

% počet % 

1. 13 13 100 0 0 0 0 0 0 

2. 14 14 100 0 0 0 0 0 0 

3. 20 19 95.0 1 5,0 0 0 0 0 

4. 15 12 80,0 3 20,0 0 0 0 0 

5. 14 13 92,9 1 7,1 0 0 0 0 

celkem 76 71 93,6 5 6,4 0 0 0 0 

 

 

 

 

   6. Prevence sociálně patologických jevů 

          Otázce sledování sociálně patologických jevů byla věnována náležitá pozornost. Na 

škole je vytvořeno ŠPP, výchovným poradcem je ředitelka školy Mgr. Lenka Hejnicová.          

Školním metodikem prevence zůstává ve školním roce 2019/2020 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, 3 samostatné 
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preventivní programy. Program Mediální výchova byl zaměřen na orientaci v množství 

informací, na rozlišení jejich váhy a pravdivosti. Zejména na to, jak vzniká seriózní 

zpravodajství, jak rozlišit, kde končí pravda a začíná manipulace. 

Tématem programu Velká rodinná rada byla finanční gramotnost, seznámení se s pojmy 

příjmu, zbytných a nezbytných nákladů, seznámení se se základními finančními produkty a 

zejména pak s možnými riziky nezodpovědného chování. Program Rozumíme si? byl 

zaměřen na rozvoj vztahů ve třídě a komunikaci. 

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 také zaměřila 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 4. třídu, které využíváme při 

výuce (byli využity i při distanční výuce ve 2. pololetí). 

Ve školním roce 2019/2020 se pedagogové zúčastnili těchto programově zaměřených školení: 

Pedagogika, psychologie                                             Počet zúčastněných pracovníků 

Osobnostně sociální rozvoj  pedagogů ZŠ  (ŠD/ŠK)                      2 

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole                              3                                                    

Kariérové poradenství  pro ZŠ  ………………………………….4 

 

Školní násilí………………………………………………………1 

Prevence ve škole – co dělat, když…                   ……………….2 
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Psychická odolnost – základní výbava učitele…………………..2 

 

Legislativa, řízení 

Setkávání výchovných poradců v PPP Příbram                              1  

 

Dlouhodobě studující VŠ 

kvalifikační studium – Paed F UK                                                  1 

 

Zdravotnictví, BOZP, PO 

Školení BOZP, PO                                                                              všichni 

 

   8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

              Ve škol. roce 2019/2020 probíhaly v ZŠ a MŠ kroužky angličtiny, keramiky, kroužek 

flétny, pilates, latinskoamerických tanců, španělského jazyka, pletení. 

2.pololetí školního roku 2019/2020 bylo značně ovlivněno zavřením škol z důvodu 

zhoršujícího se epidemiologického stavu (onemocnění COVID-19). Žáci ZŠ a děti z MŠ byli 

od března do června 2019 z větší části vzděláváni distančně.   

 

 Přesto jsme některé aktivity zvládli.           

Škola se zapojila do řady charitativních sbírek (např. vánoční sbírky „Krabice od bot“, 

prostřednictvím Fondu Sidus přispíváme na léčbu dětských pacientů, spolupracovali jsme i s 

vydavatelstvím Paprsek, které zaměstnává lidi se zdravotním handicapem atd.). 

                V rámci obce se děti z MŠ účastnily „Vítání občánků“, pořádali jsme vánoční 

besídku. V rámci akce „72 hodin“ se děti se svými rodiči a prarodiči starali o rozsáhlou školní 

zahradu.  

               Během celého školního roku se opět sbíral starý papír. 

               Škola pravidelně informuje o své činnosti v Čisovických novinách. 

V prosinci proběhla za velké účasti rodičů na zasněžené školní zahradě vánoční vystoupení 

žáků jednotlivých tříd ZŠ a MŠ. 

 Na školní zahradě se ve stáncích prodávaly výrobky školních i školkových dětí a také 

produkty místních výrobců. 
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Akce ZŠ 

ZÁŘÍ 

 2.9. – slavnostní zahájení školního roku 

 10.9. – 5.roč. – Vyšehrátky – Literatura v akci  

 16.9. – 4.roč. – Trilopark Praha  

ŘÍJEN 

 1.10. – 4.třída – Knihovna Dobříš  

 2.10. – fotografování  žáků (soubory) – jednotlivci nebo sourozenci  

 3.10. – 2., 3.třída – Staré pověsti – Čechova stodola  

 11.10. – 5.třída – The Bear – Reduta – anglické divadlo  

 12.10. – 72 hodin 

 14.10. – 5.třída – Katedrála sv.Víta – odkaz svatého Václava 

 16.10. – kroužek keramiky 

 24.10. – 4., 5.třída – Voda pro život, Toulcův dvůr Praha 

 29., 30.10. – podzimní prázdniny 

 31.10. – 1. třída – Čechova stodola  

 V  říjnu již začínají fungovat kroužky. 

LISTOPAD 

 5.11. – BRUSLENÍ 

 1., 3. třída – odjezd v 7:45 hod. 

 2., 4., 5. třída – odjezd v 9:15 hod. (první hodinu se učí) 

 6.11. – 4., 5.třída – „Vandrovali dráteníci“ – drátkování – program v ZŠ 

           – kroužek KERAMIKY - náhradni termín bude včas oznámen 

 12.11. – BRUSLENÍ 

            – TŘÍDNÍ SCHŮZKY – OD 16:30 DO 17:30 HOD. 

 13.11. – 4., 5. třída – Mediální výchova – program v ZŠ 

 19.11. – BRUSLENÍ 

 26.11. – BRUSLENÍ 

 29.11. – 5.třída – J. J. Ryba Česká mše vánoční– FOK Praha 

PROSINEC 

 2.12. – 4., 5.třída – Pražský hrad – návštěva reprezentačních prostor  

 3.12. – BRUSLENÍ – poslední kurz 

 4.12. – 1.třída – Koněpruské jeskyně  

          – kroužek KERAMIKY 

 5.12. – 2., 3.třída – Skanzen Přerov nad Labem – bližší informace podají paní učitelky 

třídní 

 6.12. – Čertovské hrátky 

 – 4.třída – Knihovna Dobříš – bližší informace podá třídní paní učitelka 

 – 5.třída – Velká rodinná rada – program zaměřený na finanční gramotnost 

(Besedárium v ZŠ) 

 12.12. – 4.,5.třída – Vánoční tvoření – program v ZŠ 

 13.12. – Vánoční besídka na zahradě školy – začátek v 15:30 hod. 
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 18.12. – Třídní vánoční besídky  

 19.12. – PLAVÁNÍ  

 20.12. – Ředitelské volno  

 23.12.2019 – 3.1.2020 – Vánoční prázdniny 

LEDEN 

 23.12.2019 – 3.1.2020 – Vánoční prázdniny 

 9.1. – PLAVÁNÍ  

 15.1. – ŽONGLÉR v ŠD 

 16.1. – PLAVÁNÍ  

 22.1. – KROUŽEK KERAMIKY 

 23.1. – PLAVÁNÍ  

 30.1. – PLAVÁNÍ  

 ROZDÁNÍ POLOLETNÍHO VYSVĚDČENÍ 

 31.1. – Pololetní prázdniny (pátek) 

ÚNOR 

 4.2. – 5.TŘÍDA – TISÍC TVÁŘÍ  HOBITA JUNIOR - program o výtvarném umění 

fantasy a sci-fi (Besedárium v ZŠ) 

 12.2. – KROUŽEK KERAMIKY 

 17.2. – 21.2. –„HRAVÉ LYŽOVÁNÍ“ PRO PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY 

 27.2. – 4.TŘÍDA – Rozumíme si? – program zaměřený na všeobecnou primární 

nespecifickou prevenci (Besedárium v ZŠ) 

 5.TŘÍDA – COSMOS DISCOVERY Praha – výstava kosmonautiky 

BŘEZEN 

 2.3. – 6.3. – JARNÍ PRÁZDNINY 

 9.3. – FOTOGRAFOVÁNÍ SOUBORŮ (MOŽNO I SOUROZENCŮ) – PRO 

ZÁJEMCE (nahlašují se p. učitelkám) 

ČERVEN 

 16.6. – 5. třída – vycházka ke sv. Václavu – Záhořany 

 22.6. – 5. třída – Golem – virtuální realita 

 25.6. – 5. třída – třídní hra - rozloučení se školou 

 

           V průběhu roku probíhaly různé školní soutěže, sportovní soutěže, byly promítány 

vzdělávací filmy. V rámci výuky v ZŠ byly s dětmi uskutečňovány pokusy a projekty.  
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AKCE MŠ  

 Září 

 Třídní schůzky - třídní vzdělávací plán, organizační informace, akce, fond kultury – 

výběr 500,-, volba třídního pokladníka 

 11.9. 16.30 hod Koťata  

 12.9. 16.30 hod Veverky 

 Koťata + žáci ZŠ ukázka lekce Taekwondo 

 25.9. dopoledne divadelní představení v MŠ 

 logopedická depistáž bude provedena zdarma u dětí starších 4 a 1/2 roku se 

souhlasem zákonného zástupce.  

 Registrace na kurz Hravého lyžování on-line, každý rodič své dítě zapíše dle instrukcí 

organizátora 

Říjen 

 zahájení činnosti kroužků 

 16.10. 9.00 hod Slůně, Divadlo v kufru 

 13.10. 9 - 12 hod Akce 72 hodin, brigáda rodičů a dětí na školní zahradě 

 24.10. 9 hod divadelně hudební vystoupení Hravě o dopravě 

 

 Listopad 

 5/11 + 12/11 + 19/11  + 26/11 + 3/12 2019 kurz bruslení především pro předškoláky.  

Prosinec 

 6.12. Čertovské hrátky  - Čert, Mikuláš a Anděl si přijdou pohrát s dětmi 

 nadílka v MŠ, společné dopoledne u vánočního stromečku s rozdáváním dárků.  

 13.12. Vánoční besídka 

 19.12.2019 – 30.1.2020 (čtvrtky) kurz plavání především pro předškoláky 

Leden  

 19.12.2019 – 30.1.2020 (čtvrtky) kurz plavání především pro předškoláky 

 16.1. 9.00 hod Rytířská pohádka – hudební vystoupení 

 Únor  

 Hravé lyžování 

Více akcí nebylo možné vzhledem k epidemiologické situaci uskutečnit. 
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                               9.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 

Kontroly provedené Českou školní inspekcí 

      Ve školním roce 2019/20 neproběhla na škole žádná kontrolní činnost ČŠI. 

 

    10. Základní údaje o hospodaření školy – rok 2019 

 

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. 

V průběhu roku se z epidemiologických důvodů provedla prostorová dezinfekce v celé 

škole před nástupem některých dětí a žáků v květnu. Z projektu „ZŠ a MŠ Čisovice – šablony 

II“ se nakoupily tablety do 4.třídy.   

 

  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. 

 

  13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
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        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 2019/2020 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.  

            Mateřská škola pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu „Já, my a 

svět kolem nás“, který je uzpůsoben pro potřeby trojtřídní MŠ a různému věku dětí. 

      Vzhledem k tomu, že do MŠ z kapacitních důvodů nebyly přijaty všechny „spádové 

děti“, byla rodičům těchto dětí nabídnuta varianta dočasné návštěvy MŠ v Kytíně. 

     ZŠ navštěvovalo v I. pololetí 76 žáků 1. – 5. ročníku, ve II. pololetí 76 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 (ve 

2.pololetí se zcela nově objevilo distanční vzdělávání – intenzivní zapojení ICT do výuky) 

pokračuje se v  zajištění kvalitního pedagogického sboru (DVPP), na významu postavení 

školy v obci, na utváření zdravého životního stylu (zapojení do projektů: Zdravá abeceda, 

Ovoce do škol, Mléko do škol; pohybové aktivity: bruslařský kurz, plavecký kurz, Hravé 

lyžování), zapojením moderních metod ve výuce (matematika podle Hejného, genetická 

metoda čtení) jsme se snažili posílit vnitřní motivaci dětí k učení. Zájmové útvary (kroužky 

při MŠ, ZŠ) nám pomáhaly pozitivně ovlivňovat vhodné využití volného času dětí. 

V jednotlivých ročnících probíhala výuka dle školního vzdělávacího programu „Malá škola“, 

který je zaměřený především na přírodu („vesnická škola“) a zdravý životní styl.  
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                   U dětí jsme se snažili rozvíjet samostatné myšlení, tvořivost a úspěšné 

vypořádání se s náročnými úkoly, aktivní přístup k práci, pocit odpovědnosti, udržování 

dobrých vztahů a snahu pomáhat si. Zaměřili jsme se i na protidrogovou prevenci a 

bezpečnost dopravního provozu. 

            Velký důraz jsme kladli na propojení mateřské a základní školy! 

      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.  

Děti se podílely na výzdobě školy, pomáhaly udržovat okolí školy, nacvičovaly 

programy na vánoční besídku. Na konci školního roku si žáci V. třídy připravili závěrečný 

herní den pro děti a rodiče.  

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  9.10.2020                                                                 

 

      Mgr. Lenka Hejnicová 

                                                                                                            ředitelka školy 

 

 

Zprávu zpracovala:  Mgr. Lenka Hejnicová 

Projednáno a schváleno školskou radou dne    14.10.2020. 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 

 

Fotodokumentace z akcí 

 

 

Brigáda 72 hodina, Cosmos Discovery 
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Výlet Pražský hrad, Chrám sv. Víta                                  

 

                                                                                                      Mediální výchova 
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                                                        Voda pro život 

 

 

                         
Kurz bruslení 
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                                                   Mikulášská nadílka 

 

 
                                                         Kurz plavání 

Kurz lyžování 

Projekt lidské tělo 
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Prostory MŠ 

 

 


