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Základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, 

údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. 

Základní údaje o škole, název, sídlo:  

 

Základní škola Hýskov, okres Beroun 

Školní 112, Hýskov 267 06   

IČ 70980349 

 

Adresa pro dálkový přístup :  e-mail: zshyskov@seznam.cz 

web: zshyskov.cz 

ID: x6stdne 

 

Zřizovatel:              Obec Hýskov 

Na Břasích 206 

267 06 Hýskov 

IČ 233307 

311 635 179 

 

Charakteristika školy:   Málotřídní se šesti třídami 1. - 5. ročníku a 4 odděleními ŠD. 

Kapacita školy 150 žáků, kapacita ŠD 100 žáků. 

Výhodou školy je klidné prostředí ve středu obce, školní dvorek 

a školní zahrádka, kde probíhá výuka TV, VpV, PRV, školní 

akce, činnost ŠD či dopolední relaxace žáků během velké 

přestávky. 

Třídy jsou vybaveny moderní technikou (PC a ITA v každé 

učebně), žákům je k dispozici množství didaktických pomůcek, 

v učebnách jsou koberce, které jsou využívány při výuce či 

k relaxaci během přestávek.  

Škola se již řadu let zapojuje do různých projektů: KÚ, OP 

VVV, organizuje vlastní projekty či projekty v rámci 

několikaleté spolupráce čtyř málotřídních škol. 

Žáci jsou zapojováni do sportovních, vědomostních i 

uměleckých soutěží a srovnávacích testů (SCIO, Kalibro, Ma 

Klokan). V odpoledních hodinách je žákům k dispozici několik 

zájmových kroužků. V budově působí SZUŠ a DDM. Všechny 

tyto školní i mimoškolní aktivity jsou účinnou prevencí proti 

šikaně a jiným nevhodným jevům. 

 

 

Vyučování: 

 

začátek:   v 8:00 hod. 

konec:    v 11:40 hod. čtvrtá vyučovací hodina 

    ve 12:35 hod. pátá vyučovací hodina 

přestávky:   10 min., po 2. vyuč. hod. 20 - ti min. přestávka 

     

Školní družina:   čtyři oddělení  

Provoz ŠD: Po – Čt od 11:40 hod. do 16:30 hod., Pá do 16:00 

hod. ranní ŠD  6:45  - 7:40 hod. 

mailto:zshyskov@seznam.cz
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Celkový počet žáků na ZŠ k 30. 9. 2019:        132 žáků  

Počet zapsaných žáků k pravidelné docházce v ŠD k 31. 10. 2019:    97 žáků 

  

Vedení školy:  

 

Mgr. Lenka Štětková  ředitelka školy 

    vzdělání: PF České Budějovice 

    605 291 228 

    zshyskov@seznam.cz 

 

Mgr. Jarmila Piskáčková zástupkyně ředitelky školy v době nepřítomnosti ŘŠ 

    vzdělání: PF UK Praha  

            605 291 129 

 piskackova@zshyskov.cz 

 

Zaměstnanci školy:  

  

Mgr. Renata Kučerová třídní učitelka v 1. ročníku, počet dětí 27 

    vzdělání: JČU, PF České Budějovice 

         PF Plzeň 

 

Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 2. ročníku, počet dětí 24 

    ZČU Plzeň 

 

Bc. Anna Petráková  třídní učitelka ve 3. A, počet dětí 19 

    ZČU Plzeň 

 

Lenka Šocová   třídní učitelka ve 3. B, počet dětí 18 

    vzdělání: studující  

 

Veronika Voborníková třídní učitelka v 4. ročníku, počet dětí 24 

    VOŠ Pedagogická Praha 

 

Dana Jonášová, DiS  třídní učitelka v 5. ročníku, počet dětí 20 

vzdělání: VOŠ Svatý Jan pod Skalou 

 

Ing. Pavla Tejklová                školní asistentka – OPVVV, asistentka pedagoga 

                                                vzdělání: VŠCHT Praha 

 

Ivona Sonnewendová  vychovatelka, asistentka pedagoga, učitelka TV 

    vzdělání: SPgŠ Praha, SOŠ Praha 

 

Valerie Heregová  vychovatelka, asistentka pedagoga 

    Integrovaná střední škola stavební, SPgŠ Beroun 

    studující 

 

Marie Kamešová  vychovatelka, asistentka pedagoga, administrativní pracovnice 

    učitelka VpV 

    vzdělání: OA Praha, kurz vychovatelství VŠ Palestra 

    studující, zakončeno studium jaro 2020 

mailto:zshyskov@seznam.cz
mailto:piskackova@zshyskov.cz
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Adéla Odermattová  vychovatelka, asistentka pedagoga 

    OA, SPgŠ Beroun 

 

Iva Polánková   školnice, uklízečka 

Marie Mejstříková  uklízečka 

 

Alice Hošková  administrativní pracovnice (matrika školy, Bakaláři) 

Iva Hřebíčková  externí účetní  

Kateřina Plachá  externí mzdová účetní 

Marcel Ungr   externí správce sítě 

Andrea Abrahámová  externí správce webu školy 

 

 

Na RD s TPP : kvalifikovaná učitelka, od srpna 2015 na MD, RD  

kvalifikovaná učitelka, koordinátorka EVVO na ZŠ Hýskov, od září 2014 na 

MD, RD – ukončen PP dohodou 24. 8. 2020 

 

Od 8. 10. 2019 z důvodů dlouhodobé nemoci vychovatelky, AP (L. Hušnerová) a AP odchod 

na MD (A. Holečková) nastoupila nová vychovatelka do ŠD a AP (Nikola Sonnewendová)     

a učitel 1 hodina Tv (Ondřej Štětka, ukončeno 2/2020). Ve ŠD musí vypomáhat učitelky.   

Od 1. 11. 2019 nastoupila vychovatelka ŠD a AP (A. Smolková). Od 6. 1. 2020 nastoupily 

dvě vychovatelky a AP (Andrea Čepelová, Adéla Odermattová – návrat po RD).  Byly 

ukončeny smlouvy asistentek pedagoga u učitelek, ZŘŠ a ŘŠ, které za chybějící AP 

zastupovaly.                                   

 

Školská rada: 

 

Pracuje od září 2005 ve složení 6 členů. Dne 21. 9. 2017 proběhly již páté volby do ŠR. 

V nově zvolené ŠR pracují: dvě zástupkyně za ZŠ (J. Piskáčková, I. Kohoutová), dvě z řad 

rodičů (T. Zderadičková, P. Šimonová - vede i pokladnu fondu rodičů), dvě za obec Hýskov 

(I. Pavlová. L. Pudhorocká), kde jedna byla nově jmenovaná usnesením RO 23. 1. 2019 (V. 

Šmolcnopová). 

 

Jednání ŠR :  7. 10. 2019, 22. 6. 2020 

 

Zápisy ze ŠR jsou zveřejněny na webu školy. ŠR projednávala personální změny, schvalovala  

dokumenty školy, výroční zprávy školy,  příspěvek rodičů do fondu,  projednávala návrhy 

rozpočtů.   
 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku. 

Obor vzdělávání:    79-01-C Základní škola 

1. - 5. roč., výuka podle ŠVP:  ŠKOLA PRO DĚTI,  

                                                                                      ŠKOLA PRO RADOST 

 

Školní družina – místo poskytovaného vzdělávání Hýskov, 

        Školní 112 
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Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy. 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

Termín:         1. 4. 2020 – 25. 4. 2020 (DS, poštou, mailem s el. podpisem) 

Přijato:                     25 dětí      

Odklad:                                        1 dítě 

 

Ve školním roce 2020/2021 nastoupilo do 1. ročníku 25 žáků.  

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání. 

Údaje o žácích v jednotlivých třídách k 30. 6. 2020: 
 

ročník        počet žáků       

                                           prospěl/la                 průměr 

         celkem   chlapci           dívky        s vyznamenáním              třídy 

                                                                                             

1.            27                      11                   16  27  1,000 

 

2.           24                       10                  14            24 1,021 

 

3.A              19              6         13                      18 1,046 

 

3.B            18                         6         12             17 1,069  

 

4.           24                        15                  9     21                       1,296  

 

5.           20                                 8           12             16 1,275 

 

 

Žáci 5. ročníku 
Ve školním roce 2019 - 20 ukončilo docházku na ZŠ Hýskov 20 žáků. 6 žáků přešlo na ZŠ 

Beroun Závodí, 12 žáků na ZŠ Preislerova Beroun. Dvě žákyně byly přijaty na Gymnázium 

Beroun. 

Žáci 5. ročníku se zúčastnili několika soutěží: Florbalového turnaje, M olympiády, Bruslařské 

olympiády, Výtvarné soutěže „Přistání na Měsíci“, srovnávacích testů Kalibro, soutěže 

v Anglickém jazyce. Vzhledem k situaci kolem pandemie Covid - 19 byly další soutěže od 11. 

března 2020 zrušeny. 
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Školní rok 
Údaje vždy k 30.9.  Počet žáků  z toho dívek 

2003-2004  62  25 

2004-2005  69  34 

2005-2006  63  34 

2006-2007  68  34 

    2007-2008        64         32 

2008-2009  75  36 

2009-2010  81  37 

2010-2011  90  34 

2011-2012  92  40 

2012-2013  97  47 

2013-2014  97  50 

2014-2015  99  46 

2015-2016  101  52 

    2016-2017  112  55 

    2017-2018  121  75 

    2018-2019  123  65 

    2019-2020  132  69 

 

  121  75 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, EVVO a výchově ke zdraví. 

Hodnocení preventivního programu 2019/2020 

V tomto školním roce jsme si stanovili cíl: 

Vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a za své zdraví. Výchova a 

vzdělání žáků ke zdravému životnímu stylu. Respektování a dodržování společně vytvořených 

třídních pravidel. Osvojení základů komunikace a slušného chování – umět pozdravit, 

požádat, poděkovat, omluvit se, umět vyřešit drobné krizové situace. Celoroční cíl je 

zaměřen na posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu a týmovou spolupráci. 

V tomto výjimečném roce jsme tento cíl plnili nejen během výuky, ale i v průběhu 

koronavirové karantény, která trvala od 11. 3. 2020, kdy došlo k uzavření všech základních a 

středních škol v celé ČR. Toto období trvalo až do 25. května 2020, kdy byla obnovena 

dobrovolná výuka. Pro velkou část našich žáků pokračovalo období domácí výuky až do 

konce školního roku. V tomto období se všichni učili řešit krizovou situaci, jak učitelé, tak i 

žáci a jejich rodiče. Bylo to velmi náročné, ale zároveň i velmi obohacující období. Rodiny 

trávily společně dlouhé dny, musely zvládat výuku i své pracovní povinnosti a řešit problémy 

v této nezvyklé situaci. Učitelé se museli naučit zvládnout nové způsoby komunikace se žáky 

a jejich rodinami, vzdělávat se v technických i odborných oblastech a řešit spoustu dalších 

nezvyklých situací. Byla to škola života.     

V letošním školním roce jsme realizovali preventivní den v 1. – 5. třídě (leden 2020)                                                      

Cíl: Rozvíjení zdravé sebedůvěry jednotlivců, uvědomění si sebe sama, své vlastní hodnoty, 

svých předností, umět se prosadit, ohodnotit, nebát se vyjádřit své pocity. 

Ve všech třídách třídní učitelé plnili cíl programu nejen při projektovém dnu, ale i během 

roku v rámci různých akcí i během výuky (mezipředmětové vztahy). Další preventivní den 

byl naplánovaný na květen 2020. 

Řešili jsme i vztahové problémy mezi žáky, proběhlo několik konzultací s rodiči. Ve všech 

ročnících jsme zařazovali v rámci výuky (především při Prv, Hv, Čj) hravé aktivity zaměřené 

na spolupráci, kohezi třídy, komunikaci, spolupráci, respektování druhého, rozvoj asertivního 

chování. 

V 1. ročníku -  jsme řešili drobné, ale časté konflikty mezi skupinou chlapců, zejména 

v odpolední části během ŠD. Konzultovali jsme situaci s rodiči, vychovatelkou, třídní 

učitelkou a snažili jsme se hledat společné řešení. Na začátku 2. pololetí byla situace již 

mnohem lepší a ke konfliktům docházelo pouze ojediněle.                                                             

Ve 2. ročníku jsme řešili problémovou rodinnou situaci u jedné žákyně – ve spolupráci 

s OSPODem a nadací Člověk v tísni. Díky této nadaci se podařilo v období uzavření škol 

zajistit technické zázemí (PC + internet) a zajistit žákyni distanční výuku.                                          

Ve 3. ročníku řešily záležitosti ve třídě pouze třídní učitelky. V jednom případě byla situace 

řešena s rodiči i paní vychovatelkou.                                                                                                 

Ve 4. ročníku řešila a konzultovala třídní učitelka vztahové problémy mezi spolužáky 

(ubližování mezi chlapci). Snažila se v kolektivu zaměřit na posilování vztahů, vymezení 

hranic, zdůraznění pravidel třídy, rozvoj empatie, spolupráce, vzájemné tolerance, sebedůvěry 

a sebekontroly. 

V 5. ročníku se také vyskytly různé vztahové konflikty, mezi dívkami i mezi chlapci, ale ne 

závažného charakteru. Vše řešila třídní učitelka, pouze jsme některé záležitosti konzultovali. 
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Pedagogičtí pracovníci se snaží předcházet všem projevům šikany. Při náznacích šikany či 

jejích projevů je neprodleně řeší. Všichni učitelé jsou si vědomi své odpovědnosti za žáky. 

Škola vytváří bezpečné prostředí pro všechny žáky: 

-  podporuje solidaritu a toleranci 

-  podporuje vědomí sounáležitosti 

-  posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 

-  uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt 

-  rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost     

jedince 

Ředitelka školy v rámci DVPP umožňuje proškolení pedagogických pracovníků a zajišťuje 

dostatečnou informovanost učitelů k dané tématice. Zajišťuje dostatečný dohled nad žáky při 

všech školních či mimoškolních činnostech. Dbá, aby učitelé nepodceňovali jakýkoliv projev 

šikany. 

1) Spolupráce s MŠ a obcí: 

- Návštěva předškoláků v 1. třídě 

- Hýskovské vánoční trhy (zástupci z 1. - 3. ročníku) 

- Vítání občánků – pěvecko - recitační vystoupení (vybraní žáci 1. – 2. třídy) 

 

2) Soutěže a akce: viz výroční zpráva školy 

Z dotace EU Šablony II - Odborně zaměřená setkání s rodiči – proběhlo zatím 

1. setkání 26. 2. 2020 (16.30-18.30) na téma „Proč svému dítěti někdy 

nerozumím?“ – lektor Jiří Sixta 

3) Kroužky na škole:  

▪ jóga 

▪ keramický 

▪ pokusohraní 

▪ angličtina s Jimmym (pro 1. – 2. ročník) 

▪ výuka SZUŠ Dr. Tauberové (flétna, kytara, klávesy, klavír, akordeon, 

zpěv)  

4) Projektový den  

Preventivní den – 1. – 5. ročník (realizovaný ve všech ročnících během lednu 2020 - třídními 

učiteli) byl zaměřený na rozvíjení zdravé sebedůvěry jednotlivců, uvědomění si sebe sama, 

své vlastní hodnoty, svých předností, umět se prosadit, ohodnotit (rozvoj sebehodnocení), 

nebát se vyjádřit své pocity (slovně, výtvarně, pohybově). V jednotlivých třídách proběhly 

různé hravé a interaktivní aktivity, ve kterých se žáci učili vnímat, vyjadřovat své pocity 

(pohybově, pantomimicky). Vyzkoušeli si zábavný testík „Jak znám svoji paní učitelku,“, kde 

odhadovali, která z nabízených odpovědí je správná. A pak se zaměřili sami na sebe a 

prozradili, jak tráví svůj volný čas, jaké mají zájmy, nebo čím by chtěli být.  

Nakreslili svůj erb a napsali, co by chtěli, aby o nich druzí věděli. Velmi je bavilo hádat, 

komu jaký erb patří a dozvídat se nové informace o svých spolužácích. 
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Zhodnocení: Přestože žáci měli pocit, že se znají velmi dobře, některé věci o svých 

spolužácích je mile překvapily. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, všichni měli 

dobrý pocit. Aktivity je bavily. 

 

5) DVPP v této oblasti:  

5. 11. 2019  Agrese je OK (seminář MAP) Mgr. - Iveta Kohoutová, Veronika Voborníková 

15. 11. 2019  První pomoc pro pedagogy (6 hodin) – pro celý pedagogický sbor 

7. 2. 2020  Strategie vyšetřování šikany I. – 7. 2. 2020 - ZŠ Nižbor  (8 hod) - Mgr. 

Renata Kučerová, Ivona Sonnewendová, Marie Kamešová 

24. 2. 2020  Učitel jako leader  (8 hodin) - Mgr. Renata Kučerová, Bc. Anna Petráková 

Leden – listopad 2020 - Studium SPU (Dys Centrum Praha) v rozsahu 40 hodin - Mgr. Iveta 

Kohoutová 

30. 3. 2020  Webinář on-line Klima v tísni – člověk v tísni (2 hod) - Lenka Šocová 

5. 5. 2020  Webinář on-line ADHD ve školní praxi (Člověk v tísni) – Dana Jonášová, DiS  

(1 hod) 

26. 5. 2020  Webinář on-line Otevřená a nenásilná komunikace v náročných situacích  

(1 hod) – Lenka Šocová, Mgr. Iveta Kohoutová 

27. 5. 2020 On-line webinář - Třída plná pohody II (4 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová, 

Dana Jonášová, DiS 

 

 

 V Hýskově 25. 6. 2020                 Zapsala: školní metodička prevence 

         Mgr. Iveta Kohoutová 

 

 

HODNOCENÍ EVVO 2019/2020 
Cíle environmentální výchovy byly ve školním roce 2019/20 realizovány stejně jako 

v minulých letech prostřednictvím průřezových témat stanovených Školním vzdělávacím 

programem.  Zúčastnili jsme se veřejných soutěží, organizovali jsme vlastní školní projekty    

a soutěže, vedli žáky k třídění odpadů, k úspoře neobnovitelných zdrojů a k zodpovědnosti za 

vzhled a úpravu okolí školy.  

            
Den stromů 
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Dlouhodobé projekty 

Celoročně jsme pokračovali v projektu Recyklohraní. Tento projekt rozvíjí vztah dětí             

k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších 

projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného 

elektrozařízení. Naše škola plnila zadané úkoly a navíc jsme sebrali 43 kg použitých baterií.  

Po celý rok byli žáci vedeni k třídění odpadu, šetření el. energie a vody, dodržovali pořádek 

ve škole a v jejím okolí.  Papír a plast ve třídách třídili do speciálních košů. 

V rámci třídnických hodin byly uskutečněny programy týkající si mezilidských vztahů 

(prevence šikany, vztahy mezi sebou, vztahy k dospělým) a zdravého životního stylu (projekt 

Ovoce do škol, dopravní výchova, kurzy bruslení a plavání).  

V letošním roce byl dokončen projekt barevných schodů u školy. 

 

 

Akce a školní soutěže 

18. 9. výlet do Chodouně  (5. ročník) – návštěva p.učitele Chlupa, hry a soutěže zaměřené na 

znalosti o přírodě, poznávání krajiny 

9. 10.  Beseda o myslivosti (3. A) - V rámci hodiny prvouky navštívili naši školu zástupkyně 

mysliveckého kroužku z DDM Beroun, které velice zajímavě a poutavě vyprávěly o lese          

a lesní zvěři. Vše bylo doplněno praktickými ukázkami s prezentací zvířecích zvuků.  

18. 10. Den stromů - Žáci 5. ročníku připravili k tomuto dni projekt. Celá třída vytvořila 

z přírodnin a pomocí tisku podzimní strom, který umístili na školní plot společně 

s informacemi o historii Dne stromů. Pro mladší spolužáky připravili šifry z přírodnin             

a zorganizovali pro ně výtvarnou soutěž na téma Strom, který nikdo nikde neviděl. Další částí 

tohoto dne byla soutěž v poznávání listnatých a jehličnatých stromů.  

 28. 11. - K 30. výročí „SAMETOVÉ REVOLUCE“ připravila naše škola projekt pro děti      

a jejich rodiny. Během měsíce listopadu si žáci o událostech, ke kterým došlo v listopadu 

1989, povídali ve svých třídách s p. učitelkami. K výročí této významné události mohli 

vytvořit různé projekty na téma „Mami, tati, babi, dědo, vyprávěj…“.  

Řada z nich vytvořila velmi krásná díla, na kterých pracovali právě s rodiči či prarodiči. 

Výstava všech těchto prací podmaněná dobovou hudbou proběhla v den rodičovských 

schůzek 28. 11. 2019.  

6. 12. – beseda o včelách a včelařství (1. – 5. ročník) 

Leden – únor:  Naše škola se zapojila do veřejné sbírky ZOO Praha „Pomáháme jim přežít“ 

na pomoc ohroženým živočichům a přírody při ničivých požárech v Austrálii. Sbírky se 

zúčastnilo celkem 69 žáků a zaměstnanci školy. Celkem bylo vybráno 9 470,-- Kč.  

Březen – červen: Žáci prvního ročníku v rámci distanční výuky vyráběli malované 

kameny. Z nápaditých obrázků vytvořila TU nástěnku, nejlepší práce byly odměněny. 

Žáci plnili v této době další úkoly jako např. vytvořit obrázek z přírodnin na své 

zahradě, udělat výrobek z recyklovatelných materiálů, poznávat přírodniny, všímat si 

změn v přírodě. Podílely se i paní vychovatelky ŠD, které připravovaly družinové úkoly.   

 

 Sběr:           - použité baterie, zářivky 

                    - plasty – koše ve třídách 

                    - starý papír – kontejnery u školy 

 

Žáci byli po celý rok vedeni k péči o životní prostředí – ať už to bylo šetření energií, šetření 

vodou, péče o vzhled nejen tříd, ale i okolí školy nebo třídění odpadu. Ekologické aspekty 

byly uplatňovány v jednotlivých předmětech v rámci ŠVP. 
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Spolupráce s jinými organizacemi 

Knihovna Beroun 

ZŠ Tmaň, Nižbor, Karlštejn 

Mateřská škola Hýskov – vzájemné návštěvy dětí z MŠ a 1. ročníku 

BESIP – dopravní výchova 

 

Soutěže 

Během roku se žáci naší školy zúčastnili výtvarných a literárních soutěží s různými tématy.  

Další plánované akce nemohly být  po uzavření školy od 11. 3. do 25. 5. 2020 a následně 

omezenému provozu školy z důvodu koronaviru uskutečněny.  

 

Propagace 

- informační tabule a nástěnky ve škole, u obecního úřadu a v budově OÚ 

- webové stránky školy 

- Hýskováček 

 

V Hýskově dne 25. 6. 2020                                                     zapsala: koordinátorka EVVO 

                          Dana Jonášová, DiS. 

 

Během roku se žáci naší školy zúčastnili mnoha výtvarných a literárních soutěží s tématy o 

významu požární ochrany nebo bezpečnosti dětí na silnici a v krizových situacích. Pěkných 

úspěchů dosáhli naši žáci i ve florbalu, hokejbalu, malé kopané a zdravotní soutěži. 

 

 

Výchova ke zdraví - shrnutí školního roku 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019/2020 se konaly pro žáky ZŠ Hýskov v rámci Výchovy ke zdraví tyto 

akce: 

19. 9. Cvičná evakuace 

4. a 7. 10. – Den úsměvů 

14. 10. Dopravní výchova – teorie – 4. - 5. ročník 

17. 10. Florbalový turnaj – 4. – 5. ročník 

5. 11. Bruslařská olympiáda 

21. 11. Větrníkový den 

5. – 6. 2. Ochutnávka nejen exotického ovoce a zeleniny 

6. 3. Zdravé zoubky – preventivní akce 1. ročník 

Výcvik plavání (2. – 3. ročník) 

Výcvik bruslení (1., 4. – 5. ročník) 

1. 6.  Den dětí  

Fond Sidus  

Pracovní listy: Mraveneček (1. ročník), 2. r. - Růst a výživa, 3. r. – Denní režim 

Ovoce a mléko do škol -  BOVYS 

První pomoc - https://decko.ceskatelevize.cz/detska-zachranka 

 

Na počátku školního roku 2019/2020 bylo dokončeno kolorování schodů vedoucích ke škole. 

Tato akce byla velmi pozitivně hodnocena nejen žáky a učitelkami naší školy, ale i širokou 

veřejností. Jsem si jistá, že barevná výzdoba okolí školy se bude i v budoucnu rozšiřovat.  

 

https://decko.ceskatelevize.cz/detska-zachranka
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Na pozitivní náladu byl zaměřen i Den úsměvů, kdy svými i vyrobenými úsměvy děti 

prozářily chodby školy i celého Hýskova.  

 

Všechny děti, které se zúčastnily plavání a bruslení, získaly nové znalosti a upevnily své 

dovednosti. Vybraní žáci reprezentovali školu v různých sportovních soutěžích (florbal, 

bruslařská olympiáda). Svou zdatnost žáci zlepšovali i v rámci pěších výletů v okolí Hýskova, 

během distanční výuky i dětského dne.  

 

Znalosti z oblasti dopravní výchovy získávali nejen v rámci hodin prvouky a přírodovědy, ale 

i díky teoretické výuce pravidel silničního provozu zajištěnou paní Kvasničkovou ve 4. a 5. 

ročníku.  

 

Další oblast péče o zdraví se věnovala prevenci nemocí a zdravému životnímu stylu formou 

pracovních listů pro jednotlivé ročníky (pracovní listy: Mraveneček (1. ročník), 2. r. - Růst      

a výživa, 3. r. – Denní režim). Projektem Zdravé zoubky se žáci 1. ročníku seznámili se 

správnou technikou čištění zubů i s příčinami vzniku zubní kazu. 

 

Firma BOVYS  i v letošním školním roce zásobovala naši školu mléčnými produkty, 

zeleninou a ovocem. Každý týden tak děti měly „školní svačinku“. V únoru proběhla tradiční 

ochutnávka netradičního ovoce a zeleniny. V rámci tohoto projektu byly odměněny                  

i zaměstnankyně školy příležitostnými ovocnými produkty.  
 

 

Bylo opět podpořeno několik fondů a projektů zabývající se prodejem drobných předmětů za 

účelem získání peněz pro nemocné děti (fond Sidus, Život dětem). Kdy žáci i rodiče měli 

možnost přispět, ale získali i povědomí o dané problematice. Větrníkový den nám připomněl 

onemocnění cystická fibróza. 

 

Do kapitoly „mimořádných událostí“ a přípravy na ně spadal tradiční nácvik bezpečné 

evakuace školy.  

 

Druhá polovina školního roku byla ve znamení koronaviru. Proto velká část zejména 

sportovních akcí neproběhla. Nicméně se žáci seznámili s touto chorobou a bezpečným 

chováním – zvýšená hygiena, odstupy, větší ohleduplnost k ostatním při onemocnění. Věřím, 

že touto vyšší odpovědností ke svému okolí žáci získali správné návyky i pro dobu 

podzimních a zimních chřipek a jiných onemocnění. 

 

 

Konec školního roku byl věnován seznámení s první pomocí viz 

https://decko.ceskatelevize.cz/detska-zachranka 

 

 

Dne 24. 6. 2020 zapsala koordinátorka výchovy ke zdraví, Mgr. Renata Kučerová 

  

 

 

 

                Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

https://decko.ceskatelevize.cz/detska-zachranka
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Ředitelka ZŠ             

Název semináře     datum a místo   
počet 
hodin    

Kurz anglického jazyka A2 - B1  

1.09.19 - 
10.03.2020 Praha     

Výjezdní zasedání vedoucích aktérů reg. školství v  území 
ORP Beroun 09. - 10.10.2019 Monínec 

         
16    

První pomoc pro pedagogy     15.11.2019 ZŠ Hýskov 6    

ICT pro ZŠ I     21.02.2020 ZŠ Hýskov 8    

Jak se připravit na inspekci     06.03.2020 Praha 6    

One drive      březen 2020 online 1    

GDPR      duben 2020 online 1    

M Teams     21.04.2020 online 1,5    

Financování regionálního školství   05.05.2020 online 1,5    

Case management - Případové studie   09.06.2020 MěÚ Beroun 4    

 

ZŘŠ            

Název semináře     datum a místo   
Počet   
hodin   

Školení zaměstnanců o PO     2.9.2019. ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP   2.9.20219                                        ZŠ Hýskov 1   

Profesní vzdělávání ZŘŠ I. a právní 
prostředí školy   11.11.2019                                                   Praha 6   

Profesní vzdělávání ZŘŠ II. A výkon zákl. manaž. funkcí ve škole 25.11.2019                                                 Praha 6   

Jak se připravit na inspekci     06.03.2020                        Praha  6   

 Petra Skalická 
Knížka největší přání - výroba 
hraček 16.04.2020  WB 1   

Petra Skalická 
Knížka největší přání – jak cestuje 
zboží oceánem 29.4.2020                     WB 1,5   

IT ve Skole ICT pro ZŠ   21.02.2020                   ZŠ Hýskov 8   

MS Teams     21.4.2020                    
                                   
WB 1,5   

První pomoc pro pedagogy     15.11.2019                 ZŠ  Hýskov 6   

 

Třídní učitelka 3. A              

Název semináře       datum a místo   počet hodin   

Školení zaměstnanců o PO     02.09.2019 ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP     2.9.2019  ZŠ Hýskov 1   

První pomoc pro pedagogy     15.11.2019 ZŠ Hýskov 6   

ICT Šablony II       26. 11. 2019 ZŠ Hýskov 2   

ICT pro ZŠ I       21.2.2020 ZŠ Hýskov 8   

Třídní učitel jako lídr     24 . 2. 2020 Beroun   8   

MS Office 365        21.4.2020 on-line   2   

Regionální vlastivěda     23. 6. 2020 - Beroun 4   

 



14 

 

Třídní učitelka 3. B             

Název semináře       datum a místo         počet hodin   

Školení zaměstnanců o PO     2.9.2020. ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP     2.9.2020  ZŠ Hýskov 1   

Klima v tísni - Člověk v tísni       
30.3.2020 
webinář   2   

MS Teams a jeho využití v on-line výuce     
21.4.2020 
webinář    2   

Živá výuka - možnosti on-line výuky - MAP   
22.4.2020 
webinář   3   

 

Třídní učitelka 4. ročníku           

Název semináře       datum a místo   počet hodin   

Školení zaměstnanců o PO     2.9.2019 ZŠ Hýskov   1   

Školení zaměstnanců o BOZP     2.9.2019  ZŠ Hýskov   1   

MAP - agrese je ok       5.11.2019 Beroun   4   

První pomoc pro pedagogy     
15.11.2019 ZŠ 
Hýskov   6   

ICT Šablony II       
26. 11. 2019 ZŠ 
Hýskov   2   

ICT pro ZŠ I       21.2.2020 ZŠ Hýskov   8   

MS Office 365        21.4.2020 on-line   2   

Živá výuka -  možnosti on-line výuky - MAP   22.4.2020 webinář   3   

 

Třídní učitelka 5. ročníku           

Název semináře       datum a místo   počet hodin   

Školení zaměstnanců o PO     2.9.2019 ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP                       2.9.2019  ZŠ Hýskov 1   

První pomoc pro pedagogy     15.11.2019 ZŠ Hýskov 6   

ICT Šablony II       26. 11. 2019 ZŠ Hýskov 2   

ICT pro ZŠ I       21.2.2020 ZŠ Hýskov 8   

Jak na dist. výuku v MS Office 365     8.4. 2020 on-line   2   

AMOS - soubor vzděl. materiálů pro 1. ročník   14.-17.4. 2020 on-line                  8   

Čtenářský workshop - K. Smolíková - projekt IKAP   16.4.2020 on-line   2   

MS Office 365        21.4.2020 on-line   2   

Jak na výstupy Šablon II distančně     21.4.2020 on-line   1   

Výuka online - MAP       22.4.2020-on-line   3   

Jak dnes poskytovat podpůrná opatření? - NPI   24.4.2020 on-line   1   

ADHD ve šk. praxi  - Člověk v tísni     5.5.2020-on-line   1   

Formativní hodnocení - NPI     6.5. 2020 on-line   1   

Třída plná pohody II.     27.5. 2020 on-line   4   

Využití výuk. pomůcek GeoBoards a tvorba vl. úkolů – webinář     27.5. 2020 - on-line 
 
                              2         

Regionální vlastivěda - MAP     23. 6.2020 Beroun   3   
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Vychovatelka 3. a 4. oddělení             

Název semináře       datum a místo   počet hodin   

Školení zaměstnanců o PO     02.09.2019 ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP     02.09.2019 ZŠ Hýskov 1   

Kavárna pro AP       15.10.2019 Beroun 2   

První pomoc pro pedagogy     15.11.2019 ZŠ Hýskov 6   

Kavárna pro AP       03.12.2019 Beroun 2   

Strategie vyšetřování šikany I.       07.02.2020 ZŠ Nižbor 8   

Knížka - Největší přání ve výuce     16.04.2020 online 1,5   

M Teams       21.04.2020 online 1,5   

 

Vychovatelka – 2. oddělení             

Název semináře             datum a místo   počet hodin   

Školení zaměstnanců o PO     02.09.2019 ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP     02.09.2019 ZŠ Hýskov 1   

První pomoc pro pedagogy     15.11.2019 ZŠ Hýskov 6   

Kavárna pro AP       15.10.2019 Beroun 2   

Kavárna pro AP       03.12.2019 Beroun 2   

Strategie vyšetřování šikany I.       07.02.2020 ZŠ Nižbor 6   

Kavárna pro AP       25.02.2020 Beroun 2   

M Teams       21.04.2020 Hýskov 1,5   

 

Vychovatelka – 1. oddělení           

Název semináře                    datum a místo počet hodin   

Školení zaměstnanců o PO     02.09.2019 ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP     02.09.2019 ZŠ Hýskov 1   

První pomoc pro pedagogy                 15.11.2019 ZŠ Hýskov 6   

Kavárna pro AP                  15.10.2019 Beroun 2   

Kavárna pro AP     03.12.2019 Beroun 2   

M Teams       21.04.2020 Hýskov 1,5   

Knížka - Největší přání ve výuce   16.04.2020 Hýskov 1,5   

 

PT - učitelka, AP               

Název semináře         datum a místo   počet hodin 

Školení zaměstnanců o 
PO         02.09.2019 

ZŠ 
Hýskov 1 

Školení zaměstnanců o BOZP       2.9.2019  ZŠ Hýskov 1 

První pomoc pro pedagogy       15.11.2019 
ZŠ 
Hýskov 6 

ICT Šablony II         26. 11. 2019 ZŠ Hýskov 2 
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ICT pro ZŠ I         21.2.2020 ZŠ Hýskov 8 

Výuka jazyků na dálku 
07. 4. 2020 on-line 2 

Jak využít Minecraft ve vzdělávání       07. 4. 2020 on-line 1 

Jak na dist. Výuku v MS Office 365       8.4. 2020 on-line 2 

Online výuka na 1. st. pro začátečníky       9. 4. 2020 on-line 1 

Aktivizace žáka v hodinách s využitím 
ICT       16. 4. 2020 on-line 2 

Kybernetická bezpečnost při online výuce: Rizika a opatření   20. 4. 2020 on-line 0,5 

MS Office 365          21.4.2020 on-line 2 

Živá výuka - 1. st. ZŠ         22. 4. 2020 on-line 4 

Google classroom - MAP         23. 4. 2020 on -line 4 

Regionální vlastivěda         23. 6. 2020 - Beroun   4 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.

 

Vědomostní aktivity 

 
• Logická olympiáda - 3. – 5. ročník 

• Matematická olympiáda -  okresní kolo – 5. místo, dvakrát 20. místo 

• Kalibro – účast vybraní žáci 3. a 5. roč. 

• Soutěž v Anglickém jazyce  - 1. místo 

 

 

Umělecké aktivity 

 
• 50. výročí přistání na Měsíci – 1. místo, tři druhá místa, dvě třetí místa 

• Králodvorská Koruna – 2 druhá místa, 3. místo, 4. místo 

• Barevné schody – pozitivní vnímání cesty do školy bylo podpořeno projektem 

barevných schodů, kdy žáci jednotlivých tříd v rámci hodin výtvarné výchovy      

a pracovních činností barevně dekorovali schody. 

 

Sportovní aktivity 
 

• Florbalová turnaj - 4. – 5. ročník – poslední místo 

• Bruslařská olympiáda – 1. místo, 2. místo, 3. místo, štafeta – 1. místo 

 

 

Zájmové kroužky:     

 

Středa  YOGA      externí vedoucí  

Čtvrtek POKUSOHRANÍ, 2 oddělení  DDM Beroun  

Čtvrtek KERAMIKA, 3 oddělení             DDM Beroun 

Pátek  ANGLIČTINA    externí vedoucí, rodilý mluvčí 
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Výuka SZUŠ Dr. Tauberové: 

 

Středa             FLÉTNA, KYTARA              1 oddělení  

                       KLÁVESY, KLAVÍR, NAUKA, SBOR       1 oddělení  

 

 

 

                Akce školy
  

Září 2019      Prosinec 2019     

2. 9. Zahájení šk. roku     3. 12. plavání,      

18. 9. Chodouň – 5. ročník      3. 12. dopravní výchova 5. ročník 

19. 9. Cvičný poplach      5. 12. mikulášská nadílka 

26. 9. 1. ročník – fotografování    6. 12. beseda o včelách 1.- 5. ročník 

 

Říjen 2019      Leden 2020 

4., 7.10. Den úsměvů     1. - 3.1. vánoční prázdniny 

9.10. Beseda o myslivosti DDM 3.A   7. 1. plavání, bruslení 

10.10. Berounský deník – 1. roč.   21. 1. plavání 2.,3.ročník 

14.10. Teorie dopravní výchovy – 4. ročník  21. 1. bruslení 1.,4.,5. ročník 

17.10. Florbal –  4. a 5. ročník    24. 1. kouzelník  

18.10. Den stromů (EVVO)    28. 1. plavání, bruslení 

22.10. Slavnostní otevření – projekt barevné schody 

23.10. Vítání občánků      Únor 2020 

       4. 2. plavání, bruslení  

Listopad 2019      5. - 6. 2. ochutnávka ovoce a zeleniny 

5. 11.  bruslařská olympiáda 4. a 5. ročník  6. 2. návštěva MŠ 

19. 11. návštěva dětí z MŠ     18. 2. plavání, bruslení 

21. 11. Větrníkový den     25. 2. bruslení       

22. 11.  divadlo 1.-3. ročník    25. 2. Králodvorská koruna 

26. 11. plavání       28.2.  Soutěž v anglickém jazyce 

28. 11.  30. výročí „Sametová revoluce“      

 

       11. 3. – 24. 5. 2020 

       Uzavření škol v ČR, pandemie Covid -19 

 

                                                                                          25. 5.   – 31. 8. 2020 

       25. 5. otevření školy, dobr. docházka  68 žáků  

1. 6. Den dětí 

       27. 8. Den otevřených dveří pro 1. třídu 
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                             Akce školního roku 2019/2020  

 

Cvičný poplach 

Dne 19. 9. 2019 v 9:35 hod. byl paní školnicí vyhlášen cvičný poplach zvoláním „Hoří“. 

Všichni žáci se svými učitelkami organizovaně opustili učebny a seřadili se na prostranství 

pod kostelem. Evakuace proběhla v čase 2 min. 20 sec. 

 

                      
 

 

 

Výlet do Chodouně 

Žáci 5. ročníku se vydali 18. 9. 2019 vlakem do Zdic a potom pěšky do Chodouně k 

bývalému panu učiteli O. Chlupovi, který si pro všechny připravil velice pěkný program. Děti 

se seznámily s historií obce Chodouň, pozorovaly přírodu a určovaly známé i méně známé 

přírodniny. Překvapením byla návštěva farmy p. Stehlíka. 
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4. 10., 7. 10. 2019 Den úsměvů 

Již popáté se všichni žáci školy rozveselili vlastnoručně vyrobenými legračními úsměvy          

a připomněli si, jak je pro nás úsměv důležitý. 

 

               
    

 

 

Beseda o myslivosti 9. 10. 2019 

V rámci hodiny prvouky navštívily žáky 3. ročníku zástupkyně mysliveckého kroužku 

z DDM Beroun. Seznámily žáky s velmi zajímavými informacemi ze života lesní zvěře. 

Povídání bylo doplněno zvukovou prezentací a soutěžemi. 
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Dopravní výchova 

Dne 4. 10. 2019 se žáci 4. ročníku zúčastnili výukového programu: Teorie dopravní výchovy. 

Seznámili se s pravidly silničního provozu, s bezpečným chováním na silnici a také 

s nebezpečnými situacemi, se kterými se všichni můžeme v provozu setkat. 

 

             

 
 

Den stromů 18. 10. 2019 

Žáci si tento významný den připomněli povídáním o důležitosti stromů pro lidi, o jejich 

nezbytnosti a významu pro náš život. Žáci všech ročníků si zábavnou formou zopakovali své 

znalosti o stromech. 
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Barevné schody 

Dne 22. října byla za přítomnosti všech žáků a učitelů slavnostně přestřižena páska 

k zakončení barevné úpravy školních schodů. V době od června do října žáci v hodinách 

výtvarné výchovy barevně dekorovali schody, aby se po nich všem chodilo veseleji ☺. 

 

                 
 

 

Návštěva dětí z MŠ 19. 11. 2019  

Tento den se přišly děti ze školky podívat na své kamarády, ze kterých jsou již školáci.  Ti se 

návštěvy již nemohli dočkat a pro každého vyrobili malou hračku. Během návštěvy si budoucí 

prvňáčci vyzkoušeli sezení a kreslení v lavicích a všichni se společně hezky pobavili. 
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Větrníkový den 

Každoročně probíhá v řadě evropských zemí akce „Větrníkový den“ na podporu dětí 

nemocných cystickou fibrózou. I letos se naši žáci aktivně zapojili a vyrobili si krásné             

a nápadité větrníky z papíru, a to 21. 11. 2019. 

 

               
 

 

 

Návštěva divadla Lampion Kladno 

Žáci prvních, druhých a třetích ročníků navštívili dne 22. 11. 2019 divadelní představení 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Výpravný příběh plný dobrodružství žáky velmi upoutal a 

nadšení diváci se i aktivně zapojovali do představení. Všem se pohádka moc líbila. 
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Oslava 30. výročí „Sametové revoluce“ 

Během měsíce listopadu si paní učitelky a žáci povídali o událostech, ke kterým došlo 

v listopadu r. 1989. K výročí této významné události vytvořila řada žáků (za pomoci rodičů a 

prarodičů) krásné projekty. Výstava všech prací proběhla 28. 11. 2019 v prostorách 

tělocvičny. 

 

                
 

 

 

 

Dopravní výchova 

Žáci 5. ročníku se 3. 12. 2019 zúčastnili kurzu dopravní výchovy a základů první pomoci. 

Během programu měli žáci možnost zhlédnout prezentaci možných situací v dopravě, 

vyslechnout autentické nahrávky s dispečerem záchranné služby, viděli ukázky první pomoci. 
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Mikulášská nadílka – 5. 12. 2019 

Každoročně navštěvuje naši školu Mikuláš s čerty a anděly. Žáci 5. ročníku, náležitě vybaveni 

kostýmy, se vypravili do jednotlivých tříd zjistit od paní učitelek, jak byly děti hodné. A 

protože všichni byli hodní a šikovní, zasloužili si od Mikuláše, čertů a andělů malou sladkost. 

 

                     
 

 

 

 

6. 12. 2019 - Beseda o včelách 

Včelař p. Cafourek si pro žáky naší školy připravil velmi zajímavou besedu o životě včel, 

doprovázenou řadou fotografií. Žáci se do besedy aktivně zapojovali a získali mnoho 

informací o životě včel a výrobě medu. 
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5. – 6. 2. 2020 Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny 

Žáci každé třídy měli možnost seznámit se s některými druhy cizokrajného ovoce i zeleniny. 

Dozvěděli se nové informace o jejich původu, přípravě i použití. Na závěr si na plodech velmi 

pochutnali. 

 

                           
 

 

 

 

Den dětí 1. 6. 2020 

Ani tento rok jsme nezapomněli oslavit Mezinárodní den dětí. Žáci pátého ročníku připravili 

na tento den pro své mladší spolužáky zábavné dopoledne. Děti si mohly vyzkoušet svoji 

zručnost a hbitost, zahrály si hry a nakonec si mohly i zatancovat. Všichni účastníci dostali 

sladkou odměnu. 
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Den otevřených dveří 27. 8. 2020 

Jelikož se z důvodu pandemie Covid – 19 neuskutečnil zápis do 1. třídy, měli budoucí  

prvňáčkové a jejich rodiče  možnost navštívit školu  27. srpna na dni otevřených dveří. Rodiče 

dostali důležité informace k zahájení školní docházky, děti plnily úkoly zadané maskoty jejich 

budoucí třídy Patem a Matem a všichni se pak sešli v učebně 1. ročníku, kde na ně čekala 

jejich paní učitelka. 

 

Krátce o soutěžích….. 

Florbalový turnaj 

Dne 17. 10. 2019 se někteří žáci naší školy zúčastnili již 13. ročníku florbalového turnaje pro 

žáky 4. a 5. tříd základních škol Středočeského kraje. 

Na turnaj se přihlásilo 8 týmů z celého Berounska. I když se našemu družstvu tolik nedařilo, 

všichni si sportovní den užili. 

 

                       
 
 
Bruslařská olympiáda 

V úterý 5. 11. 2019 se do Berouna sjeli žáci a žákyně základních škol z Berouna a okolí, aby 

změřili síly na ledě zimního stadionu. Někteří žáci ZŠ Hýskov se zúčastnili dovednostních 

disciplín jako je např. střelba na cíl, rychlostní bruslení nebo štafeta družstev a měli skvělá 

umístění: 1. místo v rychlostním bruslení, 2. a 3. místo ve střelbě na cíl.  Dohromady děti 

získaly jako družstvo složené z žáků 4. a 5. ročníku zlatou medaili ze štafety družstev.  
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50. výročí prvního přistání na Měsíci 

Tmaňská základní škola uspořádala v listopadu 2019 výtvarnou soutěž na téma: První člověk 

na Měsíci. Ze všech prací vybraly paní učitelky několik soutěžních, které byly do ZŠ Tmaň 

zaslány. Obrázky se porotě velmi líbily, a tak získaly jedno 1. místo, tři 2. místa a dvě 3. 

místa. Věříme, že i v dalších soutěžích budeme neméně úspěšní. 

 

                        
 

Během školního roku 2019/2020 se naši žáci zúčastnili ještě několika dalších soutěží 

(matematická olympiáda, soutěž v anglickém jazyce, Králodvorská koruna), ve kterých skvěle 

ZŠ Hýskov reprezentovali. 

 

 

Březen 2020 

 

V oblasti školství vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků 

a studentů při vzdělávání. 

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týkal základních škol, včetně základních škol při 

zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších 

odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a 

to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týkal 

i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto 

školách včetně odborného výcviku. 

Zákaz se týkal prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, 

večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky 

školy a žáků či studentů umožnily, bylo možné používat nástroje „distančního vzdělávání/ 

studia“. O využití těchto nástrojů rozhodl ředitel školy. 
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Uzavření škol v ČR, distanční  výuka na ZŠ od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 – informace:  

11. 3. home office (HO), v ZŠ pouze ŘŠ, ZŘŠ 

12. 3. v ZŠ vedení školy, porada všech pg, následně HO,  zavedeno zadávání DÚ na webu ZŠ 

2x týdně Po, St podle ročníků, školy se dle nařízení MŠMT mají zaměřit převážně na  hlavní 

předměty, tzn. na naší škole  Čj, M a od 4. roč. Aj  

13. 3. HO, vedení školy v ZŠ, kontrola z inspektorátu BOZP 

15. 3. (Ne) založena ředitelkou školy skupina ŠKOLA na WhatsApp, rychlé sdělování 

individuálního navštěvování školy a důležitých pokynů, komunikace ŘŠ a zaměstnankyň 

probíhá telefonicky, mailem nebo WA  

16. 3. v ZŠ vedení školy, některé p. učitelky, vychovatelky  –  nutné dodržování odstupů, 

domlouvání dalšího postupu distančního vzdělávání, některé zaměstnankyně zůstaly již na  

HO 

17. 3. HO a individuální docházení do ZŠ až do odvolání, ředitelka školy okamžitě zapůjčila 

kolegyním NTB zakoupené z dotace Šablony II v listopadu 2019 pro online výuku. 

22. 3.  dohodnuto pravidelné zadávání DÚ pouze 1x týdně vždy v neděli pro přehlednost 

v 18:00 hod. na web ZŠ 

23. 3. začínala probíhat ve všech ročnících výuka na Skypu dle pokynu zaslaného mailem 

vedením školy 23. 3. 2020                                                                                                                       

Distanční vzdělávání i nadále probíhá podle ŠVP a TP v upravené a zjednodušené formě 

podle uvážení vyučujících, aby vzdělávání v domácím prostředí zvládli všichni žáci 

s rozdílnými domácími podmínkami.  

Po celou dobu distančního vzdělávání musí všichni dodržovat ochranu osobních údajů svých, 

žáků, školy (GDPR), používat jen schválené aplikace ŘŠ (Skype, WA). 

Při výuce vypomáhají AP na základě pokynů TU nebo vyučujícího, individuální výuku mají 

se žáky s poruchami učení.   

Od 18. 3. probíhá průběžně podle potřeby po domluvě s rodiči na dvorku školy (parapety) 

nebo zavěšením na plot školy předávání učebnic, PS, sešitů, pomůcek zák. zástupcům 

bezkontaktně 

30. 3. první dvě videokonference vedení školy s učitelkami, vychovatelkami a AP, další dvě 

VK budou vždy pravidelně každé pondělí pro danou skupinu zaměstnankyň 

1. – 25. 4.  zápis do 1. roč. bez účasti dětí i ZZ, podání žádostí a průběh zápisu podle pokynů 

MŠMT viz www. školy, sdělování RČ dětí zasílá ŘŠ  průběžně mailem nebo sms,  nahlížení 

do spisu dítěte 27. 4. proběhne v případě požadavku na dvorku ZŠ po ind. dohodě ,  4. 5. na 

webu školy seznam přijatých dětí, odklady bez potřebných dokumentů budou mít přerušené 

řízení až do doručení dokumentů. 
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3. 4. V době od 14:30-16:00 hod. proběhl řízený telefonický rozhovor s ČŠI Mgr. Březinovou 

s ředitelkou školy zaměřený na distanční vzdělávání a digitální techniku učitelů, žáků, 

komunikaci učitelé, žáci, ZZ a hodnocení žáků. Plnění distančního vzdělávání bylo 

hodnoceno kladně.  

5. 4. zhotovena tabulka na individuální docházku do budovy školy – vyplní zaměstnanci 

každou neděli. 

Po celou dobu mají všechny zaměstnankyně povinné nošení roušek a dodržování zvýšených 

hygienických opatření v budově ZŠ: otírání dezinf. ubrousky – klávesnice, myši, popř. 

monitory. Učitelky smí používat každá pouze svou učebnu.  

V případě nemoci, nebo z nějakého důvodu nemožnosti plnit si své povinnosti, je nutné 

bezodkladně tuto situaci nahlásit ŘŠ nebo ZŘŠ. 

Škola v tomto náročném období plynule a bezproblémově přešla na distanční vzdělávání – 

kladná zpětná vazba od zákonných zástupců. 

6. 4. první videokonference vychovatelky a AP s ŘŠ i ZŘŠ                                          

14. 4. dvě videokonference vedení s kolegyněmi 

- pokyn pro vyučující, vychovatele i AP k plnění svých povinností 

 

16. 4. ŘŠ  zvolila po konzultaci se správcem sítě další možnou aplikaci k on-line výuce, 

rozeslala  e-maily s přístupy do aplikace Microsoft Teams, zajistila WB k aplikaci M.Teams 

pro možný další druh výuky, výuku po Skype lze i nadále využívat (využíváno v 1. a  

částečně 5. roč.)  

 

20. 4. dvě videokonference vedení s kolegyněmi - všechny učitelky a vychovatelky mají 

založen e-mail  ŠKOLA – zasílání školních informací všem pedagogům a zpětně vedení školy 

 

21. 4. WB Microsoft Teams 10 – 11,15 hod., účast  ŘŠ, ZŘŠ, učitelky, vychovatelky 

- v tento den vydán pokyn GDPR ve výuce v době stavu nouze – předpis platný od 21. 4. 

2020, všechny kolegyně dostaly povinnost od ŘŠ zhlédnout WB o GDPR  

 

24. 4. zkouška vyučujících s aplikací Microsoft Teams 

25. 4. uzavřen zápis do 1. roč. pro školní rok 2020/21 - bylo zapsáno 24 dětí k PŠD, 2 zákonní 

zástupci požádali o odklad PŠD.  

26. 4. zřízena tabulka pro online výuku na škole – pro zvolení vhodného výběru hodin a 

možnost zapojení se co největšího počtu žáků, nepřekrývání se hodin 

 

27. 4. tři videokonference vedení s kolegyněmi 

27.4. zápis – nikdo ze ZZ nevyužil možnosti nahlížení do spisu dítěte                                                         

-  informace o zápisu byly předány ŘMŠ 

28. 4. 2020 – zahájena výuka s aplikací Microsoft Teams – 3. A a B, 4. roč., ostatní ročníky 

používají již zaběhlou výuku přes Skype 
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30. 4. Informace MŠMT k otevření škol – p. ředitelka přeposlala všem zaměstnankyním 

informace, další informace k otevření škol zveřejnila okamžitě na webu ZŠ (2. 5. 2020). 

2. 5. ŘZŠ jednala s ŘMŠ ohledně školní jídelny, domluveno bylo nevydávání obědů pro ZŠ, 

konzultováno: dezinf. prostředky k úklidu a dezinfekci rukou dětí, potřeba oslovit zřizovatele 

k dodání prostředků. 

V dubnu neproběhla pravidelná prověrka BOZP, bude provedena neprodleně po otevření 

školy, které je naplánováno na 25. 5. 2020. Termín bude domluven se starostkou obce.  

Od 4. 5. 2020 je zveřejněn na webu ZŠ seznam přijatých dětí k PŠD od 1. 9. 2020. 

7. 5. proběhlo první osobní jednání od uzavření školy na základě pozvání ředitelky školy se 

starostkou obce v ZŠ Hýskov. Ředitelkou školy byly  předány informace k otevření školy 

k 25. 5. 2020 (byly zaslány e-mailem 4. 5. 2020), dojednán možný nákup dezinf., hyg., úkl. 

prostředků, bezkontaktního teploměru školou, ze strany obce dodání dezinf. prostředku 

Anticovid. 

Od 1. 5. 2020 stále probíhala online výuka přes Skype a MS Teams, zasílání úkolů přes web 

školy, kontrola zasílaných úkolů přes WA či e-mailem až  do 25. 5. 2020, kdy byla otevřena 

ZŠ s dobrovolnou docházkou.  

2. 5.  VK, ŘŠ zveřejnila na web školy pokyny MŠMT k otevření škol. 

4. 5. ŘŠ vypracovala pokyn pro otevření ZŠ Hýskov, dotazník pro ZZ týkající se předběžného 

počtu žáků, kteří budou přihlášeni k docházce do ZŠ od 25. 5. 2020. Tento den byl pokyn i 

dotazník odeslán prostřednictvím TU ZZ.   

5. 5. příprava pokynů k otevření školy, promýšlení přidělení práce učitelkám, vychovatelkám, 

AP, zjišťování počtu lavic, žáků, kteří se vejdou do jednotlivých učeben. Provozní porada od 

12.30 hod. 

5. 5. finalizace MZ Šablony pro ZŠ Hýskov II. 

6. 5. porada ŘŠ se školnicí, pokyny k otevření školy, příprava na úklidu před zahájením 

výuky, v době po otevření školy, doplnění hyg. a úkl. prostředků. 

7. 5. zjišťování počtu přihlášených žáků, předběžné rozdělení žáků do skupin, učeben, 

rozdělení vyučujících k jednotlivým skupinám, ŠD zatím  předběžně dle zájmu do 15.00 hod.  

11. 5. pokyny k otevření školy, příprava učeben, zjišťování počtu lavic, které se vejdou do 

tříd. Telefonická komunikace ŘŠ s KHS o pokynech k otevření školy. Informována starostka 

obce o nutnosti nákupu parního čističe na koberce. 

12. 5. Zaslány požadavky na dezinfekční prostředky na OÚ, ze strany OÚ dodána dezinfekce 

AntiCovid, příprava tříd, stěhování lavic dle počtu přihlášených žáků. Provozní porada od 

12.30 hod. 

13. 5. – 17. 5. – příprava věcí žáků (TV, kufříky, výkresy, přezůvky) do pytlů k jejich 

odnesení ZZ, příprava dohledů v době od otevření ZŠ 25. 5. – 30. 6. 2020. 
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18. - 19. 5. – na dvorku před školou připraveny věci pro žáky a rodiče k vyzvednutí - oba dny 

v době od 7,00 -19,00 hod.  

19. 5. provozní porada od 12.30 hod. 

20. - 22. 5. - tvorba pokynů pro učitele, žáky, rodiče k otevření školy, zajištění dohledů v době 

otevření ZŠ, příprava učeben pro výuku s danými počty žáků a lavic, úklid a dezinfekce všech 

prostor školy, nákup dezinfekčních prostředků, úklidových prostředků, přidělení pedagogů 

k jednotlivým skupinám, rozdělení on-line výuky mezi AP, vychovatelky, učitelky 

 

25. 5. otevření školy, dohled nad dodržováním daných pravidel, 1 zaměstnankyně nastoupila 

na OČR, uklízečky chodí uklízet v odpoledních hodinách (obě na žádost), byla přijata nová sl. 

uklízečka na dopolední úklid na dohodu 25. 5. - 30. 6. 2020. 

 

Od 25. 5. 2020 třídní učitelky začaly vyučovat, změnily se on-line hodiny a vyučující on-line. 

Převážná většina nyní vyučuje v M.Teams. Třídní učitelky si zavedly třídnické hodiny 

v odpol. hodinách, aby se viděly se všemi žáky. Dne 25. 5. 2020 nastoupilo 55 žáků.  

Vše probíhá za zvýšených bezpečnostních a hygienických podmínek podle pokynu MŠMT. 

Nikdo kromě žáků a zaměstnanců nesmí vstupovat do školy ani na školní dvorek.   

 

25. 5., 26. 5.  likvidace nepořádku po přítomnosti kuny v prostorách školy, zajištění odchytu 

odborníky, zajištění sklopce k odchytu, následný úklid a dezinfekce prostor školy. 

26. 5. provozní porada od 12.30 hod. Stále probíhá online výuka přes Skype a MS Teams pro 

žáky, kteří nenastoupili do ZŠ. 

1. 6. Dětský den ve škole – 5. ročník uspořádal soutěže pro mladší žáky,                          

změněn pokyn z MŠMT k nástupu dalších žáků, p. ředitelka seznámila všechny pedagogy 

s pokynem.  

2. 6. porada k ukončení šk. roku – odevzdávání učebnic, objednávka úklid. prostředků 

3. 6., 4. 6. tvorba rozvrhů, úvazků pro další školní rok  - učitelé, vychovatelé, AP – 

prodlužování smluv, ukončování smluv.                                                                                                              

8. 6. do ZŠ nastoupili 4 žáci. V současné době je na ZŠ počet žáků 61.Tento počet se do 30. 6. 

2020 již nezměnil.                                                                                          

9. 6. schůzka ředitelů – MAP  

10. 6. porada – řešení situace v ulici Školní – e-mailová a telefonická komunikace  se 

starostkou obce ohledně dodržování stavebních přestávek stavební firmy v době příchodu a 

odchodu žáků.                                                                                                                                       

11. 6. schůzka ředitelů a koordinátorů MAP 

16. 6. porada -  řešení rozloučení s 5. třídou  
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22. 6.  Školská rada – seznámení s průběhem a zhodnocením  šk. roku, projednání ŠŘ, ŘŠD, 

ŠVP, ŠVP pro ŠD, zhodnocení Koncepce rozvoje školy 

23. a 24. 6. odevzdávání NTB učitelkami 

23. 6. ukončena on-line výuka, proběhly poslední hodiny se žáky, kteří nenastoupili do ZŠ                                                                         

24. 6., 25. 6. organizace odevzdávání učebnic – šk. dvůr, informace ZZ, učitelům                                                                                                                                   

29. 6. ředitelské volno pro  4.  a 5.  ročník, z důvodu příprav na malování školy, stěhování 

lavic do jednotlivých učeben, pomoc  zaměstnanci obce + TU, vyklizení tělocvičny (odnášení 

vybraných učebnic do učeben, lavic do učeben apod.)                                                                                             

1. - 3. ročník výuka v jednotlivých učebnách. 

29. 6.  rozloučení se žáky 5. ročníku – mimoškolní akce v domě Fr. Nepila od 17,30 hod. za 

přítomnosti třídní učitelky, ředitelky školy a místostarostky obce, žáků 5. roč. a ZZ za 

dodržení hyg. pravidel. 

30. 6. ukončení školního roku, rozdání vysvědčení v jednotlivých třídách včetně dobrovolné 

účasti žáků, kteří školu nenavštěvovali (dle nového nařízení MŠMT), nebo na školním dvoře.  

  

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 

 
Ve školním roce 2019/2020 probíhala kontrola ČŠI pouze formou dotazníkových šetření. 

PORTAL  INSPIS  - INEZ – Umění a kultura 3/2020 – vyplněno, ale neodesláno. Po 

konzultaci nešlo již odeslat, sběr byl již uzavřen. 

 

Dne 3. 4. 2020 proběhl telefonický hovor mezi ŘŠ a Mgr. Březinovou z ČŠI zaměřený na 

distanční vzdělávání v době uzavření škol – kladně hodnoceno. 

 

Výsledky dalších kontrolních činností: 
 

Kontrola zřizovatel: 

16. 9. – 18. 9. 2019  – Veřejnoprávní kontrola o hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ 

Hýskov – kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení       

18. 2. - 19. 2. 2020 – Veřejnoprávní kontrola o hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ 

Hýskov – nebyly zjištěny žádné nedostatky 

1. 6. 2020 – Prověrka BOZP – starostka a místostarostka obce, zjištěny 2 závady (opravy, 

údržba), kontrolované dokumenty – nezjištěny nedostatky  

 

Další kontrolní činnost 

2. 9. 2019 -  Prověrka BOZP firma TUSAN, zjištěny 3 závady (opravy, údržba).  

2 závady byly již odstraněny (2. a 3.) a závada č. 1. byla řešena se zřizovatelem.  ZŠ zaslána 

písemná informace o odstranění závady - dopisem ze dne 2. 10. 2019.  
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12. 3. 2020 kontrola stavu BOZP oblastní inspektorkou BOZP z Českomoravského 

odborového svazu pracovníků školství pí. Marcelou Podlesnou.  

Při fyzické kontrole pracoviště byly zjištěny tyto závady: 

1) Venkovní komunikace jsou nerovné, poškozené, popraskané – již byly zahájeny 

stavební práce na předmětných komunikacích, a to od 5. 5. 2020 s termínem 

dokončení 30. 8. 2020. 

2) Poškozené oplocení areálu školy (vrata na zahrádku)  - konzultováno se zřizovatelem. 

 

Plán ozdravných opatření ZŠ: 

Odstraněna plachta od světla (strop)  Opravy blikajících zářivek 

Zaplombování kanalizace   Oprava zámku u vrat na zahrádce 

Připevnění sloupu na vlajku   Oprava botníku učitelek 

Oprava poklopu na půdě    Opravy skříní, regálů 

Opravy protékajících WC   Likvidace kuny v prostoru 2. p. školy 

Malování tělocvičny a 2. patra školy  Výměna písku zahrádka 

 

Nové vybavení školy: 

Počítačové stoly v učebně 2. p. 

Řezačka 

Laminovačka 

20 NTB – Šablony II 
 

 

Pedagogické rady, jednání:  
 

Během školního roku proběhlo: 

5 pedagogických porad, 9 provozních porad, 2 metodická sdružení, 8 výchovných jednání,     

6 porad vychovatelek ŠD, 1 porada AP, 3 videokonference (+ další VK bez zápisu),               

3 provozní porady uklízečky, školnice. 

 

Probíhala jednání s rodiči mimo třídní schůzky, konzultace, kterých se účastnila TU, ŘŠ nebo 

ŠMP, z důležitých jednání byly vyhotoveny zápisy, viz KL žáka. Ředitelka školy řešila 

písemně jeden požadavek zákonného zástupce. 

 

 

Informace zákonným zástupcům:  

 

 

-třídní schůzky -  informace  o organizaci šk. roku 19/20 – 19. 9. 2019 

- konzultace 28. 11. 2019  

- po telefonické domluvě individuální schůzka se zák. zástupci 

- www stránky školy  

  - 2 nástěnky v obci (před školou, před OÚ), nástěnky ve škole  

 - v notýscích žáků  

 

Stížnosti, oznámení: 
Během školního roku bylo doručeno 1 upozornění ZZ (č. j. 95/20) na nebezpečí úrazu u školy 

v době probíhajících stavebních prací. Informace byla zaslána ŘŠ i pí. starostce. ŘŠ 

neprodleně řešeno emailem – vyjádření obdrželi ZZ i pí. starostka. 
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Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019    

          

Státní rozpočet         

          

Položka  Příjmy   Výdaje   Čerpání  

platy  6 392 838   6 391 156   nedočerpáno  

dohody  44 250   44 250   vyčerpáno  

odvody na SP 2 188 611   1 569 135 2 144 337  nedočerpáno  

odvody na ZP    575 202     

FKSP  127 858   127 823   nedočerpáno  

ONIV  172 935    216 638  přečerpáno  

úraz. pojištění    23 857     

učebnice     72 928     

učeb. pomůcky- DDHM   17 967     

náhrada za nemoc    18 399     

vzdělávání    70 866     

ostatní služby    12 621     

          

  8 926 492   8 924 204   nedočerpáno  

          

Příspěvek obec         

          

Položka  Příjmy   Výdaje   Zůstatek  

Příspěvek  480 000        

školní potřeby, pomůcky   54 390     

spotř. mater.    58 014     

mater. z daru    0     

vodné     28 885     

plyn     84 750     

elektřina     53 107     

služby nevýr.povahy    142 148     

opravy,údržba    51 059     

DDHM     95 629     

semináře, školení    5 850     

telefony     23 930     

služby peněž.ústavů    12 917     

školy v přírodě    150 677     

cestovné     8 359     

čerpání RF     0     

odpisy DDHM    9 096     

celkem výdaje    778 811     
 
 
ostatní příjmy         

dary - čerpání 0        

školné  150 550        

výběr ŠvP 150 677        

sběr, fond rodičů 200        
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úroky  166        

poj.plnění  0        

RF - čerpání 0        

  301 593        

celkem   781 593   778 811   2 782  

          

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 2 782,- Kč, čili kladný hospodářský výsledek.    
Na základě rozhodnutí rady obce bude tento zisk takto rozdělen: tvořen rezervní fond 
 
 

Výroční zpráva o výsledku 
hospodaření za rok 2019 ZŠ Hýskov - 
dodatek 

    

           

Položka  Příjmy   Výdaje   Zůstatek   

           

Dotace - OP VVV, předpoklad 
ukončení: rok 2019 

      

           
předpoklad dotace 440 217  

 
       

           

Čerpání:           

2017     88 557      

2018     244 804      

2019           

 školní potřeby   2 444      

 ostatní materiál   4 933      

 cestovné    899      

 mzdové náklady   98 580      

 celkem 2019   106 856      

           

Dotace OP VVV v částce Kč 440 217,- k roku 
2019 celkem vyčerpaná 

0   

           

Dotace - OP VVV II., předpoklad 
ukončení: rok 2021 

      

           

předpoklad dotace 604 594         
           

Čerpání v roce 
2019 

         

školní potřeby    242      
drobný dlouhodobý majetek   255 758      
vzdělávání     5 990      
projektová podpora    6 050      
mzdové náklady    28 680      

CELKEM     296 720      
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V roce 2018 vyčerpáno    296 720      

           

Celkem od počátku čerpáno   296 720   307 874   

 
 
  

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o 

předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů. 

 

Projekt ovoce do škol – škola je zapojena do projektu od roku 2013.  

 

Projekt mléko do škol od 1. 9. 2017 - po několika letech škola znovu zapojena.  

 

Projekt Obědy dětem – škola se zapojila do projektu pod záštitou MŠ Ledňáček Hýskov, 

která zřizuje školní jídelnu. Dotace byla přiznána jedné žákyni, žádáno bylo pro dvě žákyně.  

 

Dotace plavání (doprava) – bylo zažádáno, dotace zatím neobdržena  

 

Projekt OP VVV Šablony pro ZŠ II. 604.594,- Kč –  tandemová výuka, doučování žáků, 

čtenářský klub, deskové hry, pořízení PC, DVPP – 15 učitelek ICTE - technika, pořízení 20 

NTB pro žáky, využití ICTE ve vzdělávání, projektový den ve škole, odborně zaměřená 

tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků 6x dvě hodiny, zakoupena odborná literatura. 

Projekt zahájen 1. 9. 2019 a bude zakončen k 31. 8. 2021.  

 

 

 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

 
Odborová organizace : 

 

• ZŠ Hýskov spadá pod odborovou organizaci na ZŠ Nižbor (ze ZŠ Hýskov 1 člen – ŘŠ 

– účast na jednáních) 

 

 

Spolupráce se zřizovatelem, zákonnými zástupci,  s klubem seniorů Hýskov, veřejností, 

bývalými zaměstnanci  ZŠ Hýskov: 

 

• předvánoční vystoupení pro Klub seniorů – ŠD 

• výroba vánočních dárků pro Klub seniorů – ŠD 

• vystoupení na vánočních trzích  

• vystoupení na obřadu Vítání občánků 

• výstava obrázků na nástěnkách v prostorách vstupní haly na OÚ 

• projekt ZŠ : Oslava 30. výročí „Sametové revoluce“ 
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V roce 2019 jsme si připomněli 30. výročí „Sametové revoluce“. Během měsíce 

listopadu si žáci povídali o událostech, ke kterým došlo v listopadu 1989. 

K výročí této významné události mohli žáci vytvořit různé projekty na téma 

„Mami, tati, babi, dědo vyprávěj“. Některé děti vytvořily velmi krásná a 

autentická díla, na kterých pracovaly s rodiči či prarodiči. Výstava všech těchto 

prací podkreslená dobovou hudbou proběhla v den rodičovských schůzek 28. 11. 

2019 v prostorách tělocvičny. 

 

 

Spolupráce s MŠ Ledňáček Hýskov:   

• předškoláci z MŠ navštívili 1. roč., sledovali výuku, zapojili se do činností 
 

 

Spolupráce málotřídních škol:  ZŠ Hýskov, Nižbor,  Karlštejn a Tmaň   
 

• setkání ředitelek škol: 19. 9. 2019, 5. 12. 2019, 17. 6. 2020, videokonference v době 

uzavření škol 

• účast na VV soutěži – organizace ZŠ Tmaň, vyhodnocení prací všechny ředitelky škol 

 

MAP Beroun:  
škola zapojena do projektu v rámci DVPP učitelů a setkávání ŘŠ 

 

Charitativní akce:  
 

Fond Sidus - 1.970,- Kč – pomoc nemocným lidem, finanční a materiální zajištění 

 

ZOO Praha  - 9.470,- Kč – pomoc ohroženým živočichům při ničivých požárech v Austrálii  

Veřejná sbírka „Pomáháme jim přežít“. 

Naše škola se zapojila do veřejné sbírky „Pomáháme jim přežít“ na pomoc ohroženým 

živočichům a přírody při ničivých požárech v Austrálii. Vybrané finanční prostředky ve výši 

9.470,- Kč budou využity např. na urgentní veterinární péči o koaly postižené požáry, provoz 

veterinární nemocnice a podporu vědeckého výzkumu (stanovení vhodné náhradní výživy pro 

zvířata přeživší požáry v Austrálii). 

 

 

Sponzorské dary:   
Škola neobdržela. 

 

Stáže, praxe studentů: 

V tomto školním roce neproběhla. 

 

 

    Hodnocení školní družiny: 
Je věnována maximální péče rozvoji dětí, a to jak po duševní, tak i tělesné stránce. Vysoký 

zřetel je kladen na vytváření jejich vztahu k druhým osobám, hygieně, etice, společenskému  

a slušnému jednání a vystupování, vytváření žebříčku hodnot, vztahu k ostatním hodnotám, 

životnímu prostředí apod.  K utváření si vlastního charakteru a budování si svého postavení 

v kolektivu a v budoucnu i ve společnosti. 

I. oddělení školní družiny při ZŠ Hýskov 
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za školní rok 2019/2020 

I. oddělení ŠD v hodnoceném období 2. 9. 2019 navštěvovalo celkem 25 žáků. Jednalo se       

o 15 dívek a 10 chlapců. Dne 5. 9. 2020 se do školní družiny přihlásil ještě jeden žák, celkový 

počet vzrostl na 26 žáků. Během školního roku se dne 1. 10. odhlásila 1 žákyně. Školní rok 

ukončilo I. oddělení ŠD s počtem 25 dětí, a to 14 dívek a 11 chlapců. 

     V oblasti využívání volného času, kulturního a společenského vyžití a také k relaxaci dětí 

lze uvést následující: 

V průběhu hodnoceného období se v ŠD uskutečnilo několik akcí. V měsíci listopadu se v ŠD 

konalo halloweenské soutěžení, kde si děti ověřily svoje dovednosti ve sportu, ale i při 

vědomostních hrách. V předvánočním období se konala Mikulášská nadílka s divadelním 

vystoupením.  V dalších předvánočních týdnech jsme se věnovali na vánoční výzdobě školy    

a školní družiny.  Dne 20. 12. 2020 se v I. oddělení konalo vánoční divadlo „Jak zabloudil 

Ježíšek“. Společně s dětmi jsme ozdobili vánoční stromeček a rozdali nadílku. Po vánočních 

prázdninách jsme si komunitním kruhu povídali o zážitcích z vánočních prázdnin.  

V čase pololetního vysvědčení jsme společně s žáky II. oddělení pracovali na projektu 

„Velkoplošné malování“, téma Londýn, které jsme úspěšně zakončili výstavou v naší škole. 

K 11. 3. 2020 byly uzavřeny školy, včetně školních družin z důvodu pandemie Covid19. 

Kontakt s družinovými dětmi probíhal nadále formou úkolů, hádanek a doplňovaček, týdně 

umísťovaných na web ZŠ Hýskov. 

25. 5. 2020 se otevřela ZŠ Hýskov i školní družina pro děti, které se dobrovolně přihlásily       

k docházce. Pro ŠD bylo otevřeno 1 oddělení, ve kterém se sešli žáci z I., II. a III. oddělení - 

celkem 7 dětí (2 chlapci, 5 dívek). 

Pro zvýšení manuální a rukodělné činnosti: 

V průběhu měsíců, kdy byla v provozu ŠD, si děti měly možnost vyrobit či nakreslit výrobky 

dle tematického plánu. Použity byly rozličné materiály. Činnost byla zaměřena hlavně na 

znaky ročních období a významné události. 

Vzhledem k velmi příznivému počasí, trávila ŠD převážnou část provozní doby v přírodě – 

Sokolovna, procházky po obci, zahrádka a okolí u ZŠ. 

 

Za I. oddělení zpracovala Valéria Heregová 

 

 

II. oddělení školní družiny při ZŠ Hýskov 

za školní rok 2019/2020 

 

II. oddělení ŠD v hodnoceném období navštěvovalo celkem 23 žáků. Jednalo se o 13 dívek     

a 10 chlapců. Školní rok ukončilo II. oddělení ŠD s počtem 22 dětí, a to 13 dívek a 9 chlapců. 

1 chlapec odhlášen ke dni 31. 1. 2020. 
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V oblasti využívání volného času, kulturního a společenského vyžití a také k relaxaci dětí 

lze uvést následující:  

V průběhu hodnoceného období se v ŠD uskutečnilo několik akcí. V měsíci listopadu se v ŠD 

konalo halloweenské soutěžení, kde si děti ověřily svoje dovednosti ve sportu ale i při 

vědomostních hrách. V předvánočním období se družinové děti zapojily do výroby dárků pro 

seniory. V prvních prosincových týdnech jsme se již soustředili na výrobu vánoční výzdoby 

družinky. V předvánočním týdnu i žáci ozdobili stromeček a společně trénovali zpěv koled. 

Dne 20. 12. se v naší družince konala vánoční nadílka a také jsme navštívili besídku u III.      

a IV. oddělení.  Po vánočních prázdninách jsme si povídali o prožitém čase a o zážitcích. 

K 11. 3.2020 byly uzavřeny školy, včetně školních družin z důvodu pandemie Covid19.    

Kontakt s družinovými dětmi probíhal dále formou úkolů, hádanek a doplňovaček, týdně 

umísťovaných na web ZŠ Hýskov. 

25. 5. 2020 se otevřela ZŠ Hýskov i školní družinka pro děti, které rodiče přihlásili                 

k dobrovolné docházce. Pro ŠD bylo otevřeno 1 oddělení, ve kterém se sešli žáci z I., II. a III. 

oddělení  -  celkem 7 dětí (2 chlapci, 5 dívek). 

 

Pro zvýšení manuální a rukodělné činnosti:                           

V průběhu měsíců, kdy byla v provozu ŠD, si děti měly možnost vyrobit či nakreslit výrobky 

dle tematického plánu. Použity byly rozličné materiály. Činnost byla zaměřena hlavně na 

znaky ročních období a významné události. Děti spolu velmi hezky spolupracovaly. 

 

Vzhledem k velmi příznivému počasí, trávila ŠD převážnou část provozní doby v přírodě – 

Sokolovna, procházky po obci, zahrádka ZŠ a okolí u ZŠ. 

 

Za II. oddělení zapsala Ivona Sonnewendová  

 

 

 

III. oddělení školní družiny při ZŠ Hýskov 

za školní rok 2019/2020 

 

III. oddělení ŠD v hodnoceném období navštěvovalo celkem 25 žáků. Jednalo se o 17 dívek    

a 8 chlapců. Školní rok ukončilo III. oddělení ŠD s počtem 23 dětí, a to 14 dívek a 9 chlapců. 

1 chlapec odhlášen ke dni 4.10.2019 (stěhování), 1 dívka k 1. 10.2019 a 1 dívka k 25.10.2019. 

K 1.10. 2019 přihlášena 1 dívka. 

V oblasti využívání volného času, kulturního a společenského vyžití a také k relaxaci dětí 

lze uvést následující:  

V průběhu hodnoceného období se v ŠD uskutečnilo několik akcí. V měsíci listopadu se v ŠD 

konalo halloweenské soutěžení, kde si děti ověřily svoje dovednosti ve sportu, ale i při 

vědomostních hrách. V posledním listopadovém týdnu trénovala děvčata z III. oddělení 

taneční a pěvecké vystoupení pro Klub seniorů, které se konalo 12. 12. 2019 v KD Hýskov       

a též se všechny děti z oddělení zapojily do výroby dárků pro místní seniory. Začátkem 

prosince jsme se již soustředili na výrobu vánoční výzdoby družinky a výrobu vánočních 

přáníček pro rodiče. V týdnu před samotnými vánočními svátky si žáci ozdobili stromeček      

a zazpívali vánoční koledy. Dne 20. 12. se konala vánoční besídka s nadílkou. Také jsme 

potěšili svým vystoupením kamarády z nižších oddělení.  Po vánočních prázdninách jsme si 

povídali o prožitém čase a o zážitcích dětí. 

K 11. 3. 2020 byly uzavřeny školy, včetně školních družin z důvodu pandemie Covid19.    

Kontakt s družinovými dětmi dále probíhal formou úkolů, hádanek a doplňovaček, týdně 

umísťovaných na web ZŠ Hýskov. 
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25. 5. 2020 se otevřela ZŠ Hýskov i školní družinka pro děti, které rodiče přihlásili  

k dobrovolné docházce. Pro ŠD bylo otevřeno 1 oddělení, ve kterém se sešli žáci z 1., 2. a 3. 

třídy  - celkem 7 dětí (2 chlapci, 5 dívek). 

 

Pro zvýšení manuální a rukodělné činnosti:                           

V průběhu měsíců, kdy byla v provozu ŠD, si děti měly možnost vyrobit či nakreslit výrobky 

dle tematického plánu. Použity byly rozličné materiály. Činnost byla zaměřena hlavně na 

znaky ročních období a významné události. U veškerých činností děti hezky spolupracovaly. 

 

Vzhledem k velmi příznivému počasí, trávila ŠD převážnou část provozní doby v přírodě – 

Sokolovna, procházky po obci, zahrádka ZŠ a okolí u ZŠ. 

 

Za III. oddělení Marie Kamešová 

 

 

IV. oddělení školní družiny při ZŠ Hýskov 

za školní rok 2019/2020 

 

IV. oddělení ŠD v hodnoceném období navštěvovalo celkem 22 žáků. Jednalo se o 8 dívek      

a 14 chlapců. Školní rok ukončilo IV. oddělení ŠD s počtem 19 dětí, a to 7 dívek a 12 

chlapců. 1 chlapec odhlášen ke dni 1.10.2019, 1 dívka a 1 chlapec k 31.1.2020. 

 

V oblasti využívání volného času, kulturního a společenského vyžití a také k relaxaci dětí 

lze uvést následující:  

V průběhu hodnoceného období se v ŠD uskutečnilo několik akcí. V měsíci listopadu se v ŠD 

konalo halloweenské soutěžení, kde si děti ověřily svoje dovednosti ve sportu, ale i při 

vědomostních hrách. Všechny děti z IV. oddělení se zapojily do výroby dárků pro seniory. 

V prvních prosincových týdnech jsme se již soustředili na výrobu vánoční výzdoby družinky 

a výrobu vánočních přáníček pro rodiče. V týdnu před samotnými vánočními svátky si žáci 

ozdobili stromeček a zazpívali vánoční koledy. Dne 20. 12. se konala vánoční besídka s 

nadílkou a také jsme potěšili svým vystoupením kamarády z nižších oddělení.  Po vánočních 

prázdninách jsme si povídali o prožitém čase a o zážitcích dětí. 

K 11. 3. 2020 byly uzavřeny školy, včetně školních družin z důvodu pandemie Covid19.    

Kontakt s družinovými dětmi dále probíhal formou úkolů, hádanek a doplňovaček, týdně 

umisťovaných na web ZŠ Hýskov. 

25. 5. 2020 se otevřela ZŠ Hýskov i školní družinka pro děti, které rodiče přihlásili 

k dobrovolné docházce. Pro ŠD bylo otevřeno 1 oddělení, ve kterém se sešli žáci z 1., 2. a 3. 

třídy  - celkem 7 dětí (2 chlapci, 5 dívek). 

 

 

Pro zvýšení manuální a rukodělné činnosti:                           

V průběhu měsíců, kdy byla v provozu ŠD, si děti měly možnost vyrobit či nakreslit výrobky 

dle tematického plánu. Použity byly rozličné materiály. Činnost byla zaměřena hlavně na 

znaky ročních období a významné události. Děti spolu velmi hezky spolupracovaly. 

 

 

Vzhledem k velmi příznivému počasí, trávila ŠD převážnou část provozní doby v přírodě – 

Sokolovna, procházky po obci, zahrádka ZŠ a okolí u ZŠ. 

 

Za IV. oddělení zapsaly Marie Kamešová a Ivona Sonnewendová 
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Dne 29. 6. 2020 jsme se v rodném domku spisovatele Františka Nepila rozloučili s páťáky, 

kteří v naší škole ukončili docházku a přecházejí do berounských škol na II. stupeň. I přes 

veškerá nařízená hygienická a epidemiologická opatření, která bylo nutno dodržet, se akce 

moc povedla a všichni si „rozlučku“ užili. 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedag. radě dne 8. 10. 2020. 

Dne 8. 10. 2020 byla schválena školskou radou. 

Dne 12. 10. 2020 byla předložena k projednání RO Hýskov. 

 

 

 

 

 

 

V Hýskově: 5. 10. 2020      Mgr. Lenka Štětková 

             ředitelka školy 

  


