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Zhodnocení za období 2018 – 2020, č.j. 08/2020 

Koncepční záměry ZŠ Hýskov  

2018 - 2022 

        ŠKOLA PRO DĚTI,  

                                  ŠKOLA PRO RADOST 

     
Vize školy: 

 
Vytvořit školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.  

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – byl v červnu 2020 aktualizován, 

č.j. 04/2020. 

 

Silné stránky:  

pracovitý, spolupracující, kreativní  učitelský sbor 

spolehlivost, vstřícnost, ochota a flexibilita zaměstnanců 

zvládnutí distančního vzdělávání v době uzavření škol březen – květen 2020 

zvládnutí distančního vzdělávání v době otevření  škol květen - červen 2020 

příprava školy srpen – září 2020: dezinfekce školy, nákupy dez. a úkl.prostředků, ochota 

uklízeček (dělená prac.doba),  zpracování a aktualizace množství předpisů podle Manuálů 

MŠMT, MZd a KHS 

dobrá spolupráce se zřizovatelem, MŠ, klubem seniorů, ŠR 

vybavenost školy 20 NTB (podzim 2019) ze Šablon II 

účast v projektech Ovoce a Mléko do škol 

získané dotace Šablony I  440 217,- Kč, Šablony II 604 594,- Kč 

získaná dotace na dopravu na plavání 22 464,- Kč leden – červen  2020  

získaná dotace na dopravu na plavání 14 592,- Kč  září – prosinec 2020 
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kroužky na ZŠ (keramika, AJ, pokusohraní) 

výuka SZUŠ ve 2 učebnách ZŠ 

klidné prostředí uprostřed obce 

vybavení školy – moderní nábytek, ITA tabule, PC, NTB, vizualizéry, dataprojektory, nové 

tabule 

zhotovení nových web.stránek  k 18.9.2020 www.zshyskov.cz 

 

Zlepšení:  

prostředí v okolí školy (chodníky, silnice) 

rozšíření šatních prostor místo kůlny 

barevné schody ke škole – zhotovili žáci v hodinách VpV  

domeček a pískoviště na zahrádce  

 

Slabé stránky:  

nekvalifikovanost některých učitelek pro 1.st.ZŠ 

nevyhovující malá tělocvična  

nevyhovující prostory školní jídelny a šatních prostor u ŠJ 

chybějící přechody přes silnice  v obci  

neuskutečňování vzájemných hospitací – učitelé ve volných hodinách se účastní tandemové 

výuky v rámci Šablon I a II  

 

V procesu zhotovování 

hrací prvky pro žáky v prostoru pod kostelem 

 

Projednáno na pedagog. radě 8.10.2020, na RO 12.10.2020, schváleno na ŠR 8.10.2020,. 

V Hýskově 5.10.2020     Mgr. Lenka Štětková 


