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Základní škola Hýskov, okres Beroun 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy. 
2020/2021 

 

 

(podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. §10 odst. 3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. § 7 ,odst.1) 

 

Č.j. 17/2021

 
 

                                    
                

 

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 

mailto:zshyskov@seznam.cz
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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. 

 

Celkový počet žáků na ZŠ k 30. 9. 2020:        136 žáků  

Počet zapsaných žáků k pravidelné docházce v ŠD k 31. 10. 2020:    85 žáků 

  

Vedení školy:  

 

Mgr. Lenka Štětková  ředitelka školy 

    vzdělání: PF České Budějovice 

    605 291 228 

    zshyskov@seznam.cz 

 

Mgr. Jarmila Piskáčková zástupkyně ředitelky školy  

    vzdělání: PF UK Praha  

            605 291 129 

 piskackova@zshyskov.cz 

mailto:zshyskov@seznam.cz
mailto:piskackova@zshyskov.cz
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Zaměstnanci školy:  

 

 

Dana Jonášová, DiS  třídní učitelka v 1. ročníku, počet dětí 25 

vzdělání: VOŠ Svatý Jan pod Skalou 

 

Mgr. Renata Kučerová třídní učitelka v 2. ročníku, počet dětí 27 

    vzdělání: JČU, PF České Budějovice 

         PF Plzeň 

 

Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 3. ročníku, počet dětí 24 

    Vzdělání: ZČU Plzeň 

 

Bc. Anna Petráková  třídní učitelka ve 4. A, počet dětí 19 

    vzdělání: ZČU Plzeň 

 

Lenka Šocová   třídní učitelka ve 4. B, počet dětí 18 

    vzdělání: studující  

 

Veronika Voborníková třídní učitelka v 5. ročníku, počet dětí 24 

    vzdělání: VOŠ Pedagogická Praha 

 

Nikola Sonnewendová učitelka TV, asistentka pedagoga 

    vzdělání: Studující VŠZ Praha 

 

Ondřej Štětka   učitel TV, asistent pedagoga 

    vzdělání: Studující FTVS Praha 

 

Ivona Sonnewendová  vychovatelka, asistentka pedagoga, učitelka TV 

    vzdělání: SPgŠ Praha, SOŠ Praha 

 

Valerie Heregová  vychovatelka, asistentka pedagoga 

    vzdělání: Integrovaná střední škola stavební, SPgŠ Beroun 

     

Marie Kamešová  vychovatelka, asistentka pedagoga, administrativní pracovnice 

    učitelka VpV 

    vzdělání: OA, kurz vychovatelství VŠ Palestra Praha 

     

Adéla Odermattová  vychovatelka, asistentka pedagoga (od 1. července MD) 

    vzdělání: OA, SPgŠ Beroun 

 

Tereza Zderadičková  asistentka pedagoga 

    vzdělání: OA Beroun, studium pedagogiky pro AP 

 

Mgr. Klára Balášová  učitelka (nástup od 1. srpna 2021) 

    vzdělání: PF UK Praha 

 

Bc. Andrea Čepelová  učitelka, asistentka pedagoga 

    vzdělání: Západočeská univerzita Plzeň - PF 
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Tereza Kamešová  uklízečka (2. června – 31. července 2021),  

    vychovatelka, asistentka pedagoga (od 1. srpna 2021) 

    vzdělání: SPgŠ Beroun 

 

Iva Polánková   školnice, uklízečka (do 21. července 2021) 

 

Petra Novotná   uklízečka (od 1. srpna 2021) 

    školnice (od 1. září 2021) 

 

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 

 

Školská rada: 

Pracuje od září 2005 ve složení 6 členů. V době od 17. 9. do 22. 9. 2020 proběhly již sedmé 

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

dva zástupci z řad rodičů (J. Hubert, P. Šimonová - vede i pokladnu fondu rodičů), dvě 

zástupkyně Obce Hýskov (V. Šmolcnopová. L. Pudhorocká). 

 

Jednání ŠR: 8. 10. 2020, únorové jednání bylo z důvodu uzavření škol odloženo, 28. 6. 2021 

 

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

dokumenty školy, výroční zprávu 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 

 

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

následném přijetí do školy. 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

Termín:         6. 4. 2021 – 23. 4. 2021 (DS, poštou, mailem s el. podpisem) 

Přijato:                     19 dětí (z toho 1 žák plní PŠD na zahraniční škole)  

Odklad:                                         3 děti 

 

Ve školním roce 2020/2021 nastoupilo 1. září do 1. ročníku 18 žáků.  
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání. 

Údaje o žácích v jednotlivých třídách k 30. 6. 2021: 
 

ročník        počet žáků       

                                           prospěl/la                 průměr 

         celkem   chlapci           dívky        s vyznamenáním              třídy 

                                                                                             

1.            24                      14                   10            24  1,021 

 

2.           27                       10                  17            27 1,028 

 

3.              24              10         14                      24 1,057 

 

4. A           19                        6         13             17 1,099  

 

4. B           17                        6                  11     15                       1,176  

 

5.           23                                14          9                18 1,243 

 
Žáci 5. ročníku 

Ve školním roce 2020 - 21 ukončilo docházku na ZŠ Hýskov 23 žáků. 9 žáků přešlo na ZŠ 

Beroun Závodí, 11 žáků na ZŠ Preislerova Beroun a 1 žákyně na Jungmannovu základní školu 

Beroun. Dvě žákyně byly přijaty na Gymnázium Beroun.  

Žáci 5. ročníku se zúčastnili několika soutěží: M olympiády, Národního testování SCIO, 

Logické olympiády, Matematického klokana a výtvarných soutěží Čímtačára a Požární ochrana 

očima dětí – v tomto šk. roce na téma „Nehody na železnici“. Vzhledem k situaci kolem 

pandemie Covid 19 nebyly další soutěže pořádány.  
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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 

    2020-2021  136  74 

 

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

Hodnocení preventivního programu 2020/2021 

V tomto školním roce jsme si stanovili cíl: 

Celoroční cíl byl zaměřen na zvládnutí krizových situací v souvislosti s pandemií Covid-19   

v průběhu celého školního roku, posilování psychické odolnosti žáků i pedagogických 

pracovníků. 

Udržování pozitivních vztahů v třídním kolektivu. 

Dlouhodobý cíl pro žáky: Rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a za své 

zdraví. Osvojování si pravidel ke zdravému životnímu stylu. 

Pro učitele: Vzdělávání učitelů v oblasti primární prevence a vedení třídnických hodin. 

Krátkodobý cíl pro žáky: Respektování a dodržování společně vytvořených třídních pravidel. 

Osvojení základů komunikace a slušného chování – umět pozdravit, požádat, poděkovat, 

omluvit se, umět vyřešit drobné krizové situace. Pro učitele: Práce s pravidly třídy, podpora 

klidné tvůrčí atmosféry ve třídě. 

Tyto cíle byly vhodně vybrány s ohledem na situaci ve společnosti v souvislosti s pandemií 

covid-19, s kterou jsme se potýkali od jara 2020. A byly také v rámci možností plněny. 

V tomto výjimečném školním roce jsme se všichni učili řešit krizovou situaci, jak učitelé, tak i 

žáci a jejich rodiče. Došlo k uzavření škol všech základních, středních a pak i vysokých škol 

v celé ČR z důvodu celosvětové pandemie covid-19, které trvalo na podzim 2020 několik týdnů 

a pokračovalo celé měsíce od začátku roku 2021 (leden-duben). Následovalo postupné 

znovuotevření škol s mnoha omezeními a hygienickými opatřeními, které bylo velmi náročné. 

Společnými silami a spoluprací vedení školy, pedagogů, rodičů i žáků, se vše podařilo 

zvládnout. Rodiny trávily společně dlouhé dny v izolaci doma, musely zvládat výuku i své 

pracovní povinnosti a řešit problémy (výchovné, vzdělávací, osobní, zdravotní, finanční, 

mnohdy i existenční) 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.   

   

Na podzim před uzavřením škol jsme řešili i vztahové problémy mezi žáky, opakované 

konflikty s dětmi u žáka ve 2. třídě a proběhlo i jednání s rodiči. Ve všech ročnících jsme řešili 

organizaci zapojení se do distanční výuky. Složitější to bylo u dvou žákyň ve 3. třídě a u jednoho 

žáka v 1. ročníku, kde jsme využili spolupráce s nadací Člověk v tísni. (Viz zápisy ŠMP a VP). 
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V 1. ročníku - třída fungovala bez problémů, rodiče výborně spolupracovali. Pouze u jednoho 

žáka byl potřeba individuální přístup při zadávání a kontrole plnění úkolů při distanční výuce a 

častější konzultace s jeho zákonným zástupcem. 

Ve 2. ročníku – proběhli dvě jednání se ZZ žáka ohledně jeho problémového chování 

v kolektivu třídy, opakované konflikty s dětmi, nedodržování pravidel, a to i v odpolední části 

během ŠD. Konzultovali jsme situaci s rodiči, vychovatelkou, třídní učitelkou a snažili jsme se 

hledat společné řešení.  

Ve 3. 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. A také lektorku, která 

pomáhala on-line s výukou po celý školní rok a konzultovala učivo a výsledky spolupráce 

s třídní učitelkou. U této žákyně a jejího sourozence v 1. ročníku jsme v květnu 2021 řešili 

výchovné jednání ohledně jejich neúčasti na výuce a neplnění školních povinností, 19. 5. byla 

poslána zpráva na OSPOD. ZZ odmítl posílat děti do školy, nesouhlasil s jejich testováním. 

V závěru roku děti do školy nastoupily. Další jedna žákyně se on-line výuky neúčastnila, ale 

plnila si úkoly a využívala možnosti individuálních konzultací ve škole. 

Ve 4. ročníku třída fungovala bez problémů, rodiče spolupracovali. 

V 5. ročníku třída fungovala bez problémů, rodiče spolupracovali. 

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. 
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1) Spolupráce s MŠ a obcí: 

Plánovaná setkání a akce z důvodu koronavirové pandemie a dlouhodobého uzavření 

škol se nemohla uskutečnit. V červnu se budoucí třídní uč. s kolegyní zúčastnily 

besídky předškoláků v KD Hýskov. Škola zorganizovala poslední týden v červnu pro 

budoucí prvňáky a jejich rodiče Den otevřených dveří. ŠD zorganizovala soutěže na 

dvorku. 

2) Soutěže a akce: viz výroční zpráva školy 

Z dotace EU Šablony II - Odborně zaměřená setkání s rodiči – proběhla tři on-

line setkání: ICT Mgr. Monika Podlahová: Bezpečně na internetu,   

23. 11. 2020 Mgr. Iva Matějková Náprava řeči - žáci s narušenou komunikační 

schopností, 

25. 11. 2020 Mgr. Lívancová: Práce s dětmi s podpůrnými opatřeními v době 

distanční výuky 

3) Kroužky na škole: V letošním školním roce z důvodu koronavirové pandemie nemohly 

kroužky probíhat. Pouze v omezené podobě (většinou on-line) probíhala výuka ZUŠ     

dr. Tauberové – hra na hudební nástroje a zpěv. 

4) Projektový den  

V letošním školním roce jsme realizovali preventivní den v 1. – 5. třídě (duben 2021)  

- k návratu dětí do škol po 4 měsících distanční výuky. Cíl: Usnadnit dětem se znovu zapojit 

do každodenní školní výuky, do třídního kolektivu, připomenout si pravidla, dát dětem prostor 

pro sdílení prožitků, vyjádření emocí.  

Ve všech třídách třídní učitelé zařazovali aktivity dětem na míru, vybírali si z velkého 

množství nabízených her a nápadů – pohybové aktivity, literární a výtvarné náměty, hry s 

prvky dramatické výchovy, cvičení pro snadnější učení, na uvolnění napětí po dlouhém 

sezení, zlepšení soustředění, myšlení, paměť. 

Každá třída má svá specifika, a tak i výběr aktivit v jednotlivých třídách byl různý. Ale 

cíl se podařil plnit ve všech třídách. A také se všechny třídy shodovaly v tom, že děti se do 

školy těšily – na spolužáky, třídní kolektiv i formu výuky. 

5) DVPP v této oblasti:  

16. 9. 2020 MAP -  II - Regionální vlastivěda - Tetín - Po stopách sv. Ludmily (3 hod – 

vycházka s odborným výkladem - Tetín) – Mgr. Iveta Kohoutová, Mgr. Renata Kučerová, 

Dana Jonášová, DiS 

27. 10. 2020 – webinář MAP - Distanční výuka pro mladší žáky (2 hod) – Mgr. Iveta 

Kohoutová, Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová, DiS 
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9. - 10. 11. 2020 Konference Zažít prevenci – on-line (2 x 8 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová 

5. 11. 2020 – webinář Jak vést třídnické hodiny, aby to mělo správný efekt? (2 hod) - Mgr. 

Iveta Kohoutová 

6. 1. 2021 - on-line seminář SPUCH - reedukace  (8 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová 

13. 1 2021 - webinář k prev. programu Dobronauti - (1 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová 

25. 1. 2021 - MAP - webinář Formativní hodnocení - (5 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová, Mgr. 

Renata Kučerová, Dana Jonášová, DiS 

26. 1. 2021 - webinář Principy nezraňující komunikace ve škole - (2 hod) - Mgr. Iveta 

Kohoutová 

9. 3. 2021 - webinář MAP - Hodnocení žáků a jejich motivace ve vzdělávacím procesu (3 

hod) – Mgr. Iveta Kohoutová, Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová, DiS 

11. 3. 2021 - webinář MAP - Jak na hromadné aktivní zapojení žáků a rychlé získávání 

zpětné vazby (3 hod) – Mgr. Iveta Kohoutová, Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová, DiS 

1. 6. 2021- MAP – Regionální vlastivěda - Báje a přírodní unikáty Zlatého koně (3 hod – 

vycházka s odborným výkladem - Koněprusy) – Mgr. Iveta Kohoutová, Mgr. Renata 

Kučerová, Dana Jonášová, DiS 

V Hýskově 31. 8. 2021   Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová, ŠMP 

 

HODNOCENÍ EVVO 2020-2021 
Cíle environmentální výchovy byly ve školním roce 2020/2021 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.  
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Dlouhodobé projekty 

Celoročně jsme pokračovali v projektu Recyklohraní, kdy jsme se letos vzhledem                            

k epidemiologické situaci, a tím i uzavření škol, zaměřili především na sběr baterií. Celkem 

jsme sebrali 55 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, návrat do školy po distanční výuce) 

a zdravého životního stylu (projekt Ovoce do škol, dopravní výchova).  

 

Akce a školní soutěže 

V říjnu jsme se ve škole zúčastnili v projektu Tonda Obal na cestách interaktivní přednášky 

jak a proč třídit odpad a jak se tento odpad dá recyklovat. 

Vzhledem k uzavření škol během roku bylo mnoho akcí zrušených nebo se uskutečnily 

v omezené míře.  Kromě sběru baterií jsme se zapojili v rámci Recyklohraní i do výtvarného 

projektu, kdy měli žáci vymyslet reklamní kampaň, která lidem napoví, jak snížit spotřebu 

vody. Nejlepší návrhy byly zaslány do soutěže.  

V listopadu navštívili žáci 1. a 2. ročníku „Hýskovskou minizoo“ v bývalém areálu Prefy. Děti 

přinesly pro zvířátka mnoho pochutin a na oplátku se dozvěděly zajímavosti z jejich života. 

O Velikonocích vyráběly děti doma velikonoční vajíčka do soutěže obcí, která pak 

vystavovaly v oknech nebo před domem. Některé netypické kraslice (ze dřeva, z balónku apod.) 

jsme mohli obdivovat i na vratech školy. 

 

Evropský den národních parků (European Day of Parks) připadá na 24. květen. Cílem je 

zdůrazňovat význam dobře koncipované a udržované sítě chráněných území na evropském 

kontinentu a propagovat smysl zřizování chráněných území a péči o jejich přírodní, kulturní   a 

historické dědictví. Poprvé se EDP konal v roce 1999 a od té doby přibývá dílčích akcí ve všech 

zemích Evropy. 

V naší škole jsme se k této akci připojili také, a to hlavně čtvrťáci a páťáci v hodinách VPV, 

kdy si nejprve popovídali o důležitosti těchto chráněných území a poté žáci nakreslili parky, 

které sami navštívili. 

 

V květnu po úplném otevření škol jsme se často vydávali do přírody za různými výukovými 

programy, ať už to bylo učení v přírodě v naučném parku (1. ročník), Stopovaná v okolí 

Hýskova (2. ročník) nebo projektový den Žáci učí žáky (1. a 2. ročník). V rámci EVVO se 

žáci 1. – 3. ročníku vydali na Křivoklát na naučně-vzdělávací programy Staň se mravencem 

a Po stopách zvířátek, které připravilo IC Křivoklát. Druháci se na Křivoklát vydali ještě jednou 

a sice do vzdělávacího centra Lesní správy. Posledním výletem našich páťáků byla turistická 

vycházka do Svatého Jána pod Skalou 28. června. 

 

 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 a obce nebo třídění odpadu. Ekologické 

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

ZŠ Tmaň, Nižbor, Karlštejn 

Mateřská škola Hýskov  

BESIP – dopravní výchova 

 

Propagace 

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

- webové stránky školy 

- Hýskováček 

 

   V Hýskově dne 30. 6. 2021                                             zapsala: Dana Jonášová 

                                                                                            koordinátorka EVVO                                                                      

 

 

 

Hodnocení výchovy ke zdraví  2020/2021 
 

Ve školním roce 2020/2021se konaly pro žáky ZŠ Hýskov tyto akce: 

 

15. 9. Dopravní výchova – 1.-3. ročník 

30. 9. Liga proti rakovině 

5. 10. Den úsměvů 

10.-11. 6. Ochutnávka různých druhů melounů – 1.-5. ročník 

4. 6. Dopravní hřiště - 4. a 5. ročník 

červen – Beseda na téma dospívání – 5. ročník 

 

Život dětem  

Ovoce a mléko do škol 

Cvičné poplachy 

 

Vliv dobré nálady na lidské zdraví si naše škola připomněla 5. října již tradičně pomocí krátkých 

filmů z minulých let a výrobou úsměvů z papíru. 

 

Žáci si nacvičili hned několikrát během roku pravidla bezpečné evakuace školy. 

 

Naše škola se také zapojila do výtvarné hasičské soutěže. Bohužel bez ocenění. 

 

Žáci 5. ročníku se zúčastnili besedy na téma „dospívání“, kde si rozšířili své znalosti a měli 

prostor pro své dotazy. 

 

Dopravní výchovu si žáci vyzkoušeli v praxi 1.-3. ročník hned v září na dvorku školy. 4.-5. 

ročník se vydal své znalosti a dovednosti prověřit na dopravní hřiště v Berouně v červnu. 

 

Po celý rok nás provázely výrobky firmy Brázda, která nás zásobovala pravidelně ovocem, 

zeleninou, zdravými nápoji pro děti i mléčnými výrobky v rámci akce „Ovoce a mléko do škol“.  

10. a 11. 6. pak proběhla velká ochutnávka melounů a v samém závěru školního roku ještě měli 

žáci ovocný den s jahodami, banány a hroznovým vínem. Tato firma též připravuje každoročně 

uvítací balíčky pro žáky 1. třídy. 
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Během roku proběhla na naší škole charitativní sbírka pro fond Život dětem. Zakoupením 

kytičky jsme si připomněli Český den proti rakovině. 

 

Bohužel některé naplánované akce nemohly opět kvůli protiepidemickým opatřením 

proběhnout (plavání, bruslení, akce Zdravé zoubky, sportovní soutěže….). Děti získaly však 

více povědomí, jak pečovat o své zdraví, jak se v současné nelehké době odpovědně chovat.  

 

Dne 30. 6.  2021 zapsala Mgr. Renata Kučerová 

 

                Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Jméno: Mgr. Lenka Štětková -  ŘŠ       

Název  semináře, webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 28.8.2020 ZŠ Hýskov 1  

GDPR 21.1.2021   WB 1  

ICT pro ZŠ II 27.1.2021 8  

EDOKIT školní  systém 15.4.2021                       1  

AJ pro učitele s úrovní B 1    16.2.- 8.6.2021   WB 34  

Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích pg pracovníků 10. a 11.6.2021                    16  

 

 

Jméno:  Mgr. Jarmila Piskáčková - ZŘŠ       

Název semináře     datum a místo počet hodin 

Školení zaměstnanců o PO    28.8.2020 ZŠ Hýskov 1h  

Školení zaměstnanců o BOZP    28.8.2020  ZŠ Hýskov 1h  

M.Podlahová: Stres v práci učitele   07.09.2020  1,5 h  

IT ve skole.cz: ICT pro ZŠ II    25.09.2020  8 h.  

ITC pro ZŠ III     27.01.2021  8h.  

Koordinátor ŠVP - zahájení studia 31.3.2021               ukončení 
únor 2022 

250 h.  

Konzultace pro příjemce k výzvám   30.3.32021  3 hodiny  

Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích ped.pracovníků 10.a11.6.2021 16 h.  

 

 

Jméno: Dana Jonášová DiS.              

Název semináře         datum a místo 
počet 
hodin 

Školení zaměstnanců o PO       28.8.2020 ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP     28.8.2020  ZŠ Hýskov 1   
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MAP -  II - Regionální vlastivěda - Tetín -  Po stopách sv. Ludm. 16. 9. 2020 Tetín 3   

ICT pro ZŠ II         25. 9. 2020 ZŠ Hýskov 8   

MAP-Distanční výuka pro mladší žáky      27.10.2020-webinář 2   

NPI - Změny v obsahu výuky ČJ na 1. stupni   26.11.2020-webinář 1   

NPI- Hodnocení vysvědčení za 1. pololetí    14. 1. 2021 - webin. 1   

ICT pro ZŠ III         12.02.2021 online 8   

MAP - Formativní hodnocení žáka     25.01.2021-webin. 2   

MAP- Jak na hromadné aktivní zapojení 
žáků a rychlé získávání                 

zpětné vazby při on-line výuce     11.3.2021-webin. 1,5   

NPI - Současná poezie pro děti ve věku 1. stupně ZŠ 12.04.2021-webin. 1   

NPI - Současná literatura pro děti ve věku 1. stupně ZŠ 19.4.2021- webin. 1   

MAP - Regionál. VL -Báje a přírodní unikáty Zlatého koně 1.6.2021-Koněprusy 3   

 

 

Jméno: Mgr. Renata Kučerová   

Název semináře datum a místo   počet hodin 

Školení zaměstnanců o PO 28. 8. 2020 ZŠ Hýskov   1 

Školení zaměstnanců o BOZP 28. 8. 2020 ZŠ Hýskov   1 

MAP -  II - Regionální vlastivěda - Tetín -  Po stopách sv. Ludm. 16. 9. 2020 Tetín   3 

ICT pro ZŠ II 25. 9. 2020 ZŠ Hýskov   8 

SYPO - Micfosoft Teams -konzultace 19. 10. - webinář   1 

MAP - Interaktivní výuka pro mladší žáky  27. 10. 2020 - webinář   2 

SYPO Rozvoj kombinatorického myšlení pomocí řešení úloh 2. 11. 2020 - webinář   1 

TOP aplikace a nástroje pro online výuku napříč předměty 4. 11. 2020-webinář   1,5 

SYPO Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy 4. 11. 2020-webinář   1 

Formativní hodnocení (nejen) v online výuce 5. 11. 2021 - webinář   2 

MAP - webinář Formativní hodnocení 25. 1. 2021 - webinář   5 

Praktické aktivity při výuce geologie v digitální podobě 9. 2. 2021- webinář   1,5 

ICT pro ZŠ III 12.02.2021-on-line 8 

MAP-Hodnocení žáků a jejich motivace ve vzdělávacím 
procesu  9. 3. 2021 - webinář   3 

MAP - Jak na hromadné aktivní zapojení žáků a rychlé získávání  11. 3. 2021 - webinář   3 

Práce s dětmi s podpůrnými opatřeními - konzultace 17.3. 2021 - on-line 1 

NPI - Současná poezie pro děti ve věku 1. stupně ZŠ 12. 4.2021 - webinář   1 

NPI - Současná literatura pro děti ve věku 1. stupně ZŠ 19.4.2021- webinář   1 
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 Balíček učebnic pro 1.tříduTAKTIK 13. 5. 2021 - webinář   1 

Praktické nápady na rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni 
ZŠ 20. 5. 2021 - webinář   4 

MAP - Regionál. VL -Báje a přírodní unikáty Zlatého koně 1. 6. 2021 - Koněprusy   3 

 

Jméno: Mgr. Iveta Kohoutová              

Název semináře         datum a místo počet hodin 

Školení zaměstnanců o PO       28. 8. 2020 ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP     28. 8. 2020 ZŠ Hýskov 1   

MAP -  II - Regionální vlastivěda - Tetín -  Po stopách sv. Ludm. 16. 9. 2020 Tetín 3   

ICT pro ZŠ II         25. 9. 2020 ZŠ Hýskov 8   

MAP - Distanční výuka pro mladší žáky    27.10.2020-webinář 2   

Konference Zažít prevenci – on-line     9.-10.11.2020 2 x 8 hod   

Prevence - Jak vést třídnické hodiny, aby to melo správný efekt?  5. 11. 2020- webinář 2   

MAP - Jak na výuku cizích jazyků online      4. 12. 2020 - webinář 3   

on-line seminář SPUCH - reedukace (závěrečný)  6. 1. 2021 - webinář 8   

Prevence - webinář k prev. programu Dobronauti  13. 1 2021 - webinář 1   

webináře k výuk. Programu Včelka          20. 1.  a 1. 2. 2021 2   

MAP - webinář Formativní hodnocení         25. 1. 2021 - webinář 5   

Prevence - Principy nezraňující komunikace ve škole I  26. 1. 2021 - webinář 2   

ICT pro ZŠ III         12.02.2021 - online   8   

MAP - Formativní hodnocení žáka     25. 1. 2021 - webinář 2   

MAP-Hodnocení žáků a jejich motivace ve 
vzdělávacím procesu         9. 3. 2021 - webinář 3   

MAP - Jak na hromadné aktivní zapojení 
žáků a rychlé získávání         11. 3. 2021 - webinář 3   

NPI - Současná poezie pro děti ve věku 1. stupně ZŠ 12. 4.2021 - webinář 1   

webinář Hv 1. - 3. třída TAKTIK     14. 4. 2021 - webinář 1   

NPI - Současná literatura pro děti ve věku 1. stupně ZŠ 19. 4.2021- webinář 1   

 Balíček učebnic pro 1.tříduTAKTIK     13. 5. 2021- webinář 1   

MAP - Regionál. VL - Báje a přírodní unikáty Zlatého koně 1. 6. 2021 - Koněprusy 3   

 

Jméno:  Bc. Anna Petráková        

Název  semináře,webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 28.8.2020 ZŠ Hýskov 2  

On-line školení MS Teams  22.9.2020 on-line 2  
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On-line školení MS Teams  27.1.,4.2.,8.2.,12.2. 
2021           on-line 

           6  

Webinář Hudební výchova – vydavatelství Taktik  14.4.2021  on-line 1  

Školení pro zadavatele testů mezinárodního šetření PIRLS (ČŠI) 4.5.2021     on-line 2  
 

Jméno:  Lenka Šocová         

Název  semináře,webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 28.8.2020 ZŠ Hýskov 2  

On-line školení MS Teams  22.9.2020 on-line 2  

Interaktivní výuka pro mladší žáky (MAP) 27.10.2020 on-line 2  

On-line školení MS Teams  27.1.,4.2.,8.2.,12.2. 
2021           on-line 

6  

Webinář Hudební výchova – vydavatelství Taktik  14.4.2021  on-line 1  

Školení k testování PCR testy - BIOCEV 23.4.2021 Vestec 1  

Školení pro zadavatele testů mezinárodního šetření PIRLS (ČŠI) 4.5.2021     on-line 2  

 

Jméno: Veronika Voborníková        

Název  semináře,webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 28.8.2020 ZŠ Hýskov 2  

On-line školení MS Teams  22.9.2020 on-line 2  

Interaktivní výuka pro mladší žáky (MAP) 27.10.2020 on-line 2  

On-line školení MS Teams  27.1.,4.2.,8.2.,12.2. 
2021           on-line 

6  

 

Jméno: Marie Kamešová               

Název  semináře,webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 28.8.2020 ZŠ Hýskov 1 h   

Microsoft team – školení 22.9.2020 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

Jsi on line? Bezpečnost dětí na internetu - webinář 7.12.2020   1 h a 30 min   

Kavárna AP 23.6.2021 1 h a 30 min   

Podpůrná opatření k dist.výuce p. Lívancová - webinář 25.11.2020 ZŠ Hýskov 2 h   

 

Jméno: Ivona Sonnewendová               

Název semináře,webináře datum a místo počet hodin 

Školení PO, BOZP 28.8.2020 ZŠ Hýskov 1 h   

Microsoft team – školení 22.9.2020 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

Podpůrná opatření k dist.výuce p. Lívancová - webinář 25.11.2020 ZŠ Hýskov 2 h   
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Map II – Teams - školení 12.11.2020 ZŠ Hýskov 1 h   

Kavárna AP 23.6.2021 1 h a 30 min   

 

Jméno: Valeria Heregová               

Název semináře,webináře datum a místo počet hodin 

Školení PO, BOZP 28.8.2020 ZŠ 
Hýskov 

 1 h    

Sebedůvěra různých typů a jak je podpořit - webinář 6.4.2021  1 h    

Microsoft team – školení 22.9.2020 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

Podpůrná opatření k dist.výuce p. Lívancová - webinář 25.11.2020 ZŠ Hýskov  2 h    

Map II – Teams -  školení 12.11.2020 ZŠ Hýskov  1 h    

Jsi on line? Bezpečnost dětí na internetu - webinář 7.12.2020 1 h a 30 min   

Kavárna AP  23.6.2021 1 h a 30 min   
         

  

        

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

Vědomostní aktivity 
• Matematický Klokan 2. – 5. ročník - 1. místo v kat. Cvrček (2 žáci 2. roč.) 

                                                                                1. místo v kat. Klokánek (žákyně 4. roč.) 

• Povinné testování žáků 5.– změna na dobrovolné zapojení se do testování žáků 

5. tříd. Zahájení registrace podzim 2020, zaregistrováno 7 žáků. Z důvodu 

epidemické situace byl termín realizace posunut na jaro 2021. Do konce tohoto 

školního roku neproběhlo. 

• Národní testování 5. tříd SCIO (M, ČJ, AJ). Zúčastnilo se 7 žáků (se souhlasem 

ZZ). Někteří žáci naší školy dosáhli v tomto testování velmi dobrých výsledků.  

• Logická olympiáda 3.-5. ročník - 1. místo v kategorii Z5 (žákyně 5. roč.)                     

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

• Kalibro  - srovnávací testy pro 5. ročník – zúčastnili se 4 žáci – výborné výsl. 

 

Sportovní aktivity: z důvodu pandemie COVID 19 se v tomto školním roce žádné sportovní 

soutěže nekonaly. 

 

Zájmové kroužky: 

     

Čtvrtek KERAMIKA, 3 oddělení             DDM Beroun 

Pátek  ANGLIČTINA    externí vedoucí, rodilý mluvčí 

   

Výuka SZUŠ Dr. Tauberové: 

 

Středa             FLÉTNA, KYTARA              1 oddělení  

                       KLÁVESY, KLAVÍR, NAUKA, SBOR       1 oddělení  

V průběhu školního roku probíhal hudební kroužek i on-line. 
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 Akce školy
  

Září 2020      Duben 2021 

1. 9. Zahájení šk. roku     12. 4. návrat žáků do škol – rotační výuka 

8. 9. Vzpomínka na F. Nepila - výlet    12. 4. velikonoční překvapení z OÚ  

15. 9. Dopravní výchova 1. – 3. ročník   17. 3. online setkání s rodiči    

17. 9. Třídní schůzky 1. ročník                 

23. 9. Vítání občánků – recitace    Květen 2021 

24. 9. Fotografování - 1. ročník    19. 5. Matematická olympiáda – 5. ročník 

24. 9. Pasování na čtenáře 2. ročník    24. 5. Evropský den parků – 4. a 5. ročník 

24. 9. Pěší výlet na zmrzlinu 

30. 9. Květinový den 

 

Říjen 2020                                                                        Červen 2021 

2. 10. Dopravní výchova 4. A    1. 6. Dětský den 1.- 5. ročník   

5. 10. Den úsměvů – všechny ročníky   4. 6. Dopravní výchova 5. ročník  

8. 10. Jednání ŠR v ZŠ     10. 6. Staň se mravencem – 2. ročník  

8. 10. Pasování na čtenáře 2. ročník   10. – 11. 6. Ochutnávka melounů  

9. 10. TONDA obal 1.-4. ročník    10. – 11. 6. Testování PIRLS 2021 4. ročník 

13. 10. Dopravní výchova 4.B, 5. ročník  14. 6. Záchrana Čtyřlístku – 2. ročník 

       21. 6. Výlet do Křivoklátu – 2. a 4. ročník 

14. 10. 2020 Uzavření všech škol z důvodu                   22. 6. Besídka 3. ročníku 

Druhé vlny pandemie COVID 19                                  23. 6. Slavnost čtenářů – 1. ročník 

                    23.6. Muzeum hudby Praha – 4. ročník 

21. 10. Online beseda s rodiči     24. 6. Naučný pak Hýskov – 24.6.2021 

       24. 6. Rozlučka - 5. ročník 

       28. 6. Výlet – Svatý Jan pod Skalou 5. ročník 

       29. 6. Ochutnávka ovoce – 1.- 5. ročník  

Listopad 2020     29. 6. Den otevřených dveří - předškoláci 

6. 11.  Online Matematický Klokan 2.-5. ročník 

15. 11. Online beseda s rodiči  

18. 11. Otevření školy pro žáky 1. a 2. ročníků 

25. 11. Online beseda s rodiči 

26. 11. Hýskovská zvířátka 1.-2. ročník 

30. 11. Otevření školy pro 3.-5. ročník    

 

Prosinec 2020 
4. 12. Mikulášská nadílka 

21. – 22. 12. Volné dny – Nařízení Vlády ČR 

 

Leden 2021 

4. 1. Otevření škol pouze pro 1.- 2. ročník 

27. 1. Školení M Teams 

28. 1. Pololetní vysvědčení  

 

Únor 2021 

V ZŠ pouze žáci 1. a 2. ročníku – přísná hygienická  

a bezpečnostní opatření (nejsou povoleny žádné kontaktní 

akce) 

 

Březen 2021 

1. 3. – 10. 4. Uzavření všech škol z důvodu pandemie 

COVID19 

19. 3. online Matematický klokan 2. – 5. ročník 
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Zahájení školního roku a pandemie covid-19  

26. 8. 2020 – jednání ŘŠ a vedení obce  - zajištění nákupu dezinf. prostředků (zajistí Obec) 

26. 8. 2020 – MŠMT zaslalo DS informace pro školy a školská zařízení „Provoz škol a 

školských zařízení ve školním roce r. 2020/2021 vzhledem ke covid-19 – ŘŠ seznámila 

zaměstnance. 

27. 8. 2020 – MŠMT zaslalo DS informace o aktualizaci Manuálu k provozu škola a školských 

zařízení ve školním roce 2020/2021, ŘŠ seznámila zaměstnance. 

28. 8. 2020 – ŘŠ zaslány zaměstnancům ZŠ a zákonným zástupcům ZZ „Pokyny pro rodiče a 

žáky ve školním roce 2020/2021“ + vyvěšeno na web. stránkách ZŠ – vše vypracováno dle 

manuálu MŠMT 

31. 8. 2020 – ŘŠ zaslala všem zaměstnancům emailem „Povinnosti učitelů, vychovatelů a AP 

ve školním roce 2020/2021“– hygienická a epidemická opatření při zahájení výuky + vyvěšeno 

na web. stránkách  

4. 9. 2020 – ŘŠ emailem zaslala aktualizované pokyny zaměstnancům ZŠ – zákaz vstupu do 

budovy školy bez objednání + aktualizované „Povinnosti učitelů, vychovatelů a AP ve školním 

roce 2020/2021. 

8. 9. 2020 – ŘŠ zaslala další aktualizované pokyny pro žáky a ZZ + zveřejnění na webu ZŠ 

Hýskov + oznámení všem zaměstnancům a zřizovateli o spuštění nových webových stránek 

ZŠ. 

11. 9. 2020 – ŘŠ zaslány informace od MZd ČR – Příprava pracoviště na covid-19. 

14. 9. 2020 – ŘŠ mailem oznámena ZZ pozitivita žáka na covid-19. ŘŠ oznámila 

zaměstnancům ZŠ a zřizovateli. Následně oznámeno ZZ žáků ze stejné třídy emailem. 

14. 9. 2020 – ŘŠ zaslala na právní poradnu pro školy SMS ČR dotaz ohledně pozitivně 

testovaného dítěte – jak široký okruh osob je nutné informovat o pozitivně testovaném dítěti, 

které chodilo i do školní družiny 

18. 9. 2020 – KHS Stř. kraje, pracoviště Beroun zaslalo ŘŠ Rozhodnutí o nařízení mimořádných 

opatření v souvislosti s žákem pozitivním na covid-19. 

18. 9. 2020 – MŠMT zaslány Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových 

mimořádných opatření – vydání pokynu k nošení roušek ve společných prostorách školy 

(zaměstnanci i žáci). 

23. 9. 2020 - zaslaná odpověď od právní poradny pro školy SMS ČR ohledně dotazu ŘŠ ze dne 

14.9.2020. 

24. 9. 2020 – MŠMT zaslalo ŘŠ Metodická doporučení pro vzdělávání distančním způsobem 

2. 10. 2020 – ŘŠ zasláno Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření + 

Nařízení Krajské hygienické stanice Stř. kraje - zákaz kroužků na školách, zákaz zpěvu. 

9. 10. 2020 - MŠMT zaslalo Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření 

vlády vzhledem ke covid-19 – 1. stupeň platná stávající opatření, 2. stupeň střídavá výuka. 

9. 10. 2020 ŘŠ DS zasláno Usnesení Vlády České republiky - povolení výuky v základní 

umělecké škole – 1 učitel x 1 žák. 

14. 10. 2020 MŠMT DS zaslána informace o zákazu osobní přítomnosti žáků na základním 

vzdělávání v základní škole (1. a 2. stupeň) s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. 

2. 11. 2020 MŠMT zaslalo informaci o prodloužení zákazu osobní přítomnosti žáků v ZŠ do 

20. listopadu 2020 (nouzový stav). 

2. 11. 2020 Ministryně PSV zaslala ŘŠ žádost o důsledné dodržování všech protiepidemických 

a dalších mimořádných opatření u všech zaměstnanců. ŘŠ zaměstnance poučila. 
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Uzavření škol - distanční vzdělávání v období 14. 10. – 27. 11. 2020 

12. 10. 2020  bylo oznámeno MŠMT a MZd uzavření škol dopisem ředitelce školy. 

13. 10. 2020 všichni žáci, kteří byli ve škole, si odnesli všechny PS, sešity a učebnice domů. 

Nepřítomní žáci nebo jejich ZZ, si učebnice mohli vyzvednout ve skříňce před vraty školy.  

Žáci obdrželi zadání úkolů na distanční výuku do pátku 16. 10. 2020.   

14. 10. 2020 došlo k uzavření všech škol a školských zařízení. Škola byla předem připravena 

na distanční výuku. Všichni ZZ obdrželi emailem přesné informace o průběhu distanční výuky 

a o zadávání úkolů.                    

15. 10. 2020 byly všechny vyučující na pracovišti, poskytovaly informace rodičům, spojovaly 

se s rodiči emailem, telefonicky, rozvrhy online výuky apod., možnosti připojení na online 

výuku apod.). 

16. 10. 2020 všichni HO - vypracovávání a příprava úkolů na distanční výuku 19. 10. – 23. 10., 

zaslání pí. Abrahámové. 

17. 10. 2020 vyvěšeny úkoly na webových stránkách. ŘŠ, TU, vyuč. – kontrola. 

19. 10. – 23. 10. 2020 3x týdně probíhá online výuka ve všech ročnících, zapojily se i 

vychovatelky a AP, které se individuálně připojovaly se žáky s IVP. Celá škola pracuje na 

platformě MS Teams, která je jednou z doporučených MŠMT. Všechny vyučující, 

vychovatelky i AP byly předem proškoleny na online výuku na této platformě.  

Na žádost rodičů probíhaly i individuální konzultace v prostorách tělocvičny – za dodržení 

všech hygienických opatření. 

25. 11. 2020 na základě hygienických opatření byla mezi řed. ZŠ a ZUŠ povolena 

individuální výuka hry na hudební nástroj (zákaz nauka, zpěv)  

  26. 10. – 30. 10. 2020 – probíhaly podzimní prázdniny. V tomto týdnu všichni HO. Příprava 

pomůcek, přípravy na výuku, kontrola zadaných úkolů, příprava úkolů na následující týden od 

2. 11. do 6. 11. 2020.   

31. 10. 2020 úkoly vyvěšeny na webových stránkách. ŘŠ, TU a vyuč. – kontrola. 

2. 11. – 6. 11. 2020 online výuka probíhá 4 x týdně ve všech ročnících. Připojeni jsou všichni 

žáci, kromě 3 žáků (1.roč. a 3.roč.), zde probíhá distanční výuka bez on-line výuky. 

V případech, kde se není možné online připojit, dochází ke komunikaci s vyučujícím přes 

telefon. 

Školnice a uklízečka – po celou dobu uzavření školy provádí pravidelný úklid školy (učitelky 

dochází do školy – vyučují ve svých třídách, vyrábějí pomůcky na výuku, kopírují si materiály 

apod.), uklízí prostor před školou, provádí hrabání listí v okolí školy, okolo pomníku padlých. 

7. 11. 2020 – úkoly vyvěšena na webových stránkách. ŘŠ, TU a vyuč. – kontrola. 

9. 11. – 13. 11. 2020 Online výuka probíhá nadále 4 x týdně ve všech ročnících (individuálně s 

AP 5 x týdně). 

9. 11. 2020 VK od 13.00 hodin všichni - (ŘŠ, ZŘŠ, TU, AP, ŠD). Podrobně probrána online 

výuka s jednotlivými vyučujícími (úspěchy, problémy). 

12. 11. 2020 MŠMT zaslalo informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 

(otevření 1. a 2. ročníků). 

12. 11. 2020 probíhaly individuální VK - ŘŠ a ZŘŠ s TU 1. a 2. roč. a vychovatelkami I. a II. 

odd. ohledně zajištění chodu při znovuotevření ročníků. Další společná VK pro ostatní kolegyně 

- zajištění online výuky pro 3.-5. ročník. ŘŠ, ZŘŠ pracovaly na pokynech a opatřeních pro 

provoz od 18. 11. 2020. 

14. 11. 2020 byly na web. ZŠ vyvěšeny úkoly pro 3.-5. třídu.  

16. 11. 2020 – ředitelské volno pro zaměstnance (doporučení MZd, MŠMT). Všichni HO – 

webináře. Žáci mají na tento den zadané úkoly. 
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Dne 18. 11. 2020 prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku (3.-5. ročník nadále distanční 

vzdělávání). V provozu je i školní družina. Po celou dobu pobytu v ZŠ mají žáci roušky. Ve 

třídách se často větrá, jsou realizovány i hodiny výuky venku.  

18. 11. 2020 od 13:30 hod. online VK (ŘŠ, ZŘŠ, všichni TU, AP, vychovatelky, které nejsou 

v ŠD). TU 1. a 2. ročníku sdělily, že žádné problémy zatím nenastaly. Výuka probíhá za 

dodržení všech pokynů a hygienických opatření. 

19. 11. 2020 dle dostupných informací z webu, by mohlo v PO 23. 11. 2020 dojít k úplnému 

otevření 1. stupně pro všechny ročníky. Je třeba se předběžně připravit – ŘŠ, ZŘŠ vytvořily 

pokyny pro ZZ k případnému otevření. 

20. 11. 2020 MŠMT zaslalo manuál – Informace školám a školským zařízením - otevření od 

25. a 30. 11. 2020. 

21. 11. 2020 na webu ZŠ vyvěšeny úkoly pro 3. – 5. ročník – nadále trvá distanční výuka. 

23. 11. 2020 od 13:30 hod. VK 1. pedagogická rada (ŘŠ, ZŘŠ, všichni TU, AP, vychovatelky, 

které nejsou u dětí v ŠD).  

23. 11. – 27. 11. 2020 probíhají individuální konzultace se žáky v tělocvičně. Vždy 1 žák a 1 

učitel za dodržení všech protiepidemických opatření. 

23. 11. a 25. 11. 2020 v rámci dotačního programu OPVVV Šablony II. proběhla 2 online 

setkání rodičů s odborníky - odborně zaměřené tematické setkávání s rodiči žáků: 1. Práce 

s podpůrnými opatřeními v době distanční výuky, ale i při prezenční výuce a domácí přípravě 

– Mgr. Lívancová, 2. Náprava řeči – žáci s narušenou komunikační schopností – Mgr. Iva 

Matějková. 

25. 11. - 26. 11. 2020 ŘŠ, ZŘŠ - příprava pokynů k otevření školy pro 3. – 5. ročník. Dále ŘŠ 

a ZŘŠ vypracovaly další pokyny a tabulky, aby bylo dodrženo pravidlo R+R+R a byla dodržena 

homogenita ročníků (organizovat příchod a odchod tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky 

z různých tříd). Všem TU, AP a vychovatelkám byly tyto pokyny zaslány na email 

k prostudování. Všichni ZZ obdrželi též všechny důležité informace. 

16. 11. – 27. 11. 2020 probíhaly online konzultace TU se ZZ o prospěchu v I. čtvrtletí (všechny 

ročníky v různé dny - TU nabídli časy, které ZZ lépe vyhovují). 

 

Od 30. 11. 2020 zahájení prezenční výuky pro 3. - 5. ročník  

Do školy nastoupili všichni žáci, kromě 2 žáků (1. roč. a 4.B), kteří si plní povinnou školní 

docházku na základě žádosti ZZ distančně, a to ze zdravotních důvodů. V ZŠ se dodržují 

veškerá protiepidemická opatření a pokyny. Jednotlivé ročníky vstupují do školy v určeném 

čase, je třeba dodržet nařízení, kdy je zákaz setkávání žáků z různých ročníků. Odchody na 

toalety probíhají v určených časech pro jednotlivé ročníky. Na obědy jsou žáci odváděni též 

odděleně. V průběhu výuky je velmi často větráno, žáci chodí místo TV na procházky.  

V odpoledních hodinách v rámci Šablon II probíhá: ICT výuka, doučování, deskové hry, 

tandemová výuka. V rámci PO probíhá pedagogická intervence a předmět spec. pg. péče. 

 

Dodržena je i homogenita skupin školní družiny. Ranní ŠD od 7:00 hod., přihlášeno bylo pouze 

7 účastníků, je zkrácen provoz OŠD do 16:00 hod., v pátek do 15:00 hod. 

ŠD pobývá po obědě většinu času venku, ve třídě si pak účastníci kreslí nebo hrají deskové hry. 

Vše též za dodržování stanovených opatření.  

Největším zátěží pro učitelky a vychovatelky je zorganizování dohledů a průběh stravování ve 

ŠJ za dodržení homogenních skupin. Čas obědů se protáhl až do 14:30 hod., kdy končí poslední 

skupina stravování. 

V průběhu měsíců listopad a prosinec plnila paní M. Š. v rámci kvalifikačního kurzu Studia pro 

asistenty pedagoga praxi v ZŠ. Z důvodu nařízených opatření byla přítomna pouze na 

individuálních hodinách v tělocvičně a při výuce venku – celkem 40 hodin. 
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15. 12. 2020 oznámení MŠMT o uzavření škol pro všechny žáky od 21. prosince 2020. 

Od 23.12. – 1.1.2021 vánoční prázdniny. 

Během vánočních prázdnin a prvního kalendářního týdne oznámily 3 zaměstnankyně, že jsou 

pozitivní na COVID.  

  

2. 1. 2021 MŠMT zaslány Informace k provozu škol a školských zařízení - škola opět 

uzavřena pro 3. - 5. ročník.  

1. – 2. ročník pokračuje prezenční výuka. Skupiny se nesmí potkávat, dodržena jsou veškerá 

hygienická opatření.  

3. – 5. ročník probíhá online výuka. Žákům, kteří se z technických důvodů nemohou připojit, 

jsou úkoly zasílány mailem. K předání úkolů a studijních materiálů dochází i prostřednictvím 

dřevěné skříňky umístěné před vraty ZŠ Hýskov. 

4. 1. 2021 pokračování prezenční výuky pro 1. a 2. ročník. V provozu je i školní družina. Po 

celou dobu pobytu v ZŠ i ŠD mají žáci roušky. Ve třídách se často větrá, jsou realizovány i 

hodiny výuky venku (místo TV, prvouky). 3. – 5. ročník nadále distanční výuka. Informace 

MŠMT o prodloužení opatření. Nadále školu navštěvují pouze žáci 1. a 2. ročníku. Pokračuje 

distanční vzdělávání 3. – 5. ročníku. 

5. 1. 2021 zaslalo MŠMT Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za I. pololetí 

2020/21 

8. 1. 2021 zaslalo MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do              

22. ledna 2021. 

9. l. 2021 na web vyvěšeny úkoly pro distanční výuku 3.-5. ročník. V ZŠ nadále přítomny děti 

z 1. a 2. ročníku. Stále jsou dodržována veškerá hygienická opatření. 

16. 1. 2021 na web vyvěšeny úkoly na následující týden pro žáky 3.-5. ročníku. 

18. 1. 2021 zaslalo MŠMT Metodický pokyn k zajišťování podpůrných opatření. 

25. 1. 2021 zaslalo MŠMT Informace k provozu škol od 25. ledna 2021. 

28. 1. 2021 vysvědčení bylo žákům 1.-2. ročníku předáno osobně po výuce, se žáky 3.-5. 

ročníku se třídní učitelky spojily na třídnickou hodinu a společně probrali uplynulé období. 

Vysvědčení bylo žákům/ZZ zasláno zašifrovaně emailem.  Přístupový kód byl ZZ zaslán WA 

nebo SMS. 

29. 1. 2021 pololetní prázdniny – všichni zaměstnanci budou měli náhradní práci. TU napsaly 

slovní hodnocení žáků, všechny AP si dělaly přípravu na online výuku. Vychovatelky tvořily 

nový rámcový vzdělávací plán pro ŠD. 

27. 1. 2021 Informace od MŠMT – navýšení prostředků na platy v regionálním školství 

územních samosprávních celků pro rok 2021 – vysvětlující materiál pro školy a školská 

zařízení.  

Každou sobotu dopoledne byly na web vyvěšovány harmonogramy výuky a úkoly na 

následující týden. 

Nadále probíhala online výuka pro 3.-5. ročník. Probíhala i individuální výuka s AP 

v tělocvičně a 4.B. 

12. 2. 2021 MŠMT zaslán dotazník - využití finančních prostředků na ICT. 

15.-19. 2. 2021 jarní prázdniny – studijní volno, náhradní práce. TU připravovaly podklady pro 

výuky, komunikovaly s ŘŠ, ZŘŠ a se ZZ. AP a vychovatelky připravovaly pracovní listy, hry 

pro ŠD, konzultovaly práci s TU. 

 

Dne 28. 2. 2021 zaslalo MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 

do 10. dubna 2021 – školy a školská zařízení opět pro všechny žáky uzavřeny. Informace 

byly ihned zaslány rodičům. TU rozdělily žáky 1. a 2. ročníku do skupin a ihned rozeslaly 

pozvánky na online výuku.  
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Online hodiny probíhaly vždy 35 minut, a žáci i učitelé se připojovali přes své účty. Nadále 

povoleny individuální hodiny pro žáky s AP nebo ty, kteří nemají možnost přístupu na internet. 

Individuální vyučovací hodiny trvaly 50 minut.  

Správcem sítě byly během měsíce února zřízeny žákům účty a přístupová hesla do aplikace MS 

Teams.  

Třídními učitelkami byla ZZ příst. hesla rozeslána i s informacemi a odkazem na postup 

k připojení. Od 1.3. začala výuka v aplikaci MS Teams, kdy se žáci připojovali přes své účty. 

Ředitelka ZŠ zajistila kurz školení MS Teams pro pedagogy - celkem 8 vzdělávacích hodin. 

Jednotlivá školení probíhala ve dnech 27. 1., 4. 2., 8. 2. a 12. 2. 2021 online. 

V sobotu 27. 2. 2021 byla zahájena 1. etapa registrace k očkování pedagogických pracovníků. 

Průběžně se všichni pedagogičtí zaměstnanci zaregistrovali. 

 

Od 1. 3. probíhalo přihlašování žáků přes účty a online výuka bez problémů. Drobné nedostatky 

byly ihned řešeny se správcem sítě.  

Pokračovala individuální výuka pro žáky s IVP za dodržení veškerých nařízených opatření. 

Vždy v sobotu byly pro všechny žáky vyvěšovány úkoly na web ZŠ a následně i do souborů 

v MS Teams. 

V průběhu měsíce března byly škole zasílány informace MŠMT – Informace k očkování, 

informace o zápisu do 1. třídy, informace k distančnímu vzdělávání a duševnímu zdraví.  

V ZŠ byly připravovány veškeré dokumenty k zápisu dětí do 1. třídy. Zápis probíhal od 6. 4. 

do 23. 4. 2021. Vzhledem k epidemické situaci a nemožnosti návštěvy budovy školy se dne 22. 

4. uskutečnilo online setkání paní učitelek a předškoláčků v MS Teams.  

Od 26. 3. 2021 nebyly nadále vyvěšovány úkoly na následující týden na web školy, tak jako 

doposud. Veškeré učivo na následující týdny, pracovní listy, testy a další byly umístěny v MS 

Teams. Informace byly sděleny i ZZ. 

Vyhodnocení dotazníků od ZZ – EVALUACE - duben 2021, 1.-5. ročník 

On- line výuka kladně hodnocena (množství hodin dostatečné), komunikace s tř. učitelkami 

vyhovuje, žádné závažné připomínky nebyly vzneseny.  

Grafické i písemné zpracování dotazníků vyvěšeno na web. stránkách školy.  

 

Znovuotevření školy dne 12. 4. 2021 (rotační výuka) a testování žáků.  

Veškeré informace ke znovuotevření škol a rotační výuce byly ministerstvem školství zaslány 

školám až ve středu 7. dubna, takže na přípravy školy opravdu moc času nezbylo. Během 

několika málo dnů musely být vypracovány pokyny pro zaměstnance školy, žáky i rodiče.  

Z důvodu rozhodnutí MŠMT o testování žáků 2 x týdně ve škole, muselo být učiněno množství 

opatření, aby byla dodržena veškerá hygienická nařízení. Vzhledem k tomu, že do školy 

nastoupila pouze polovina tříd (týdenní rotace celých tříd), bylo nutné zajistit chod školy tak, 

aby plynule probíhala jak prezenční, tak distanční výuka.  

Současně vedení školy ještě řešilo ukončení pracovního poměru u 1 paní učitelky z důvodu 

studia na VŠ a odchod 1 paní vychovatelky na dlouhodobou pracovní neschopnost před 

nástupem na MD. Tyto zaměstnankyně vykonávaly i činnost asistenta pedagoga, tudíž bylo 

nutné zajistit za ně do hodin náhradu.  

I když si žáci mohli vzít na pomoc s prvním testováním některého z rodičů, nebyl o to zájem 

takový, jaký jsme očekávali. Pouze 3 žákům z 2. ročníku pomohly maminky. Tito žáci se 

testovali odděleně v testovací místnosti – zadní šatně. Ostatní žáci po vstupu do tříd shlédli 

instruktážní video a poté se otestovali. Pro případ, že by měl některý z žáků test pozitivní, byla 

vyčleněna tělocvična školy jako izolační místnost a dále samostatné WC.  

3 žáci k prezenční výuce nenastoupili z důvodu nesouhlasu ZZ s celodenním nošením roušek 

a testováním, ve výuce tedy pokračovali domácím vzděláváním.  
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Rotační výuka se nevztahovala na děti rodičů pracujících v IZS, kteří mohli školní družinu 

využívat i mimo svůj týden prezenční výuky. Tohoto využili 3 ZZ pracující ve zdravotnictví, 

školství a u Policie ČR. 

Testování žáků probíhalo od 12. 4. do 30. 4. vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od pondělí 3. 5. již 

jen každé pondělí. Škola používala antigenní testy Lepu a Singclean. Ve třídě 4.B bylo zajištěno 

maminkou žákyně této třídy testování PCR testy, které sama zajistila a zafinancovala. Vše 

probíhalo ve spolupráci s třídní učitelkou. PCR testování probíhalo 1týdně.  

V období od 17. 5. do 30. 6. již probíhala prezenční výuka všech žáků bez rotace. Nadále byla 

dodržována veškerá hygienická a protiepidemická opatření a testování probíhalo vždy v pondělí 

na začátku výuky.  

I když epidemická situace nebyla příznivá a do škol jsme v tomto školním roce chodili pouze 

omezeně, přesto jsme stihli mnoho hezkých akcí. Dle epidemického vývoje covid byla vždy po 

dobu konání akce dodržována aktuální hygienická opatření (dodržování rozestupů, desinfekce 

pro návštěvníky, nošení ochrana dýchacích cest, prokázání se potvrzením o testování, očkování, 

příp. prodělání covidu).  

 

 

                           Informace o některých akcích školního roku 2020/2021 

  
Zahájení šk. roku – 1. třída 

Začátek letošního roku byl z důvodu epidemiologické situace netradiční.  Pro prvňáčky začal 

první školní den slavnostním přivítáním na školním dvorku. 25 nových žáčků přivítala paní 

ředitelka, jejich třídní učitelka a paní starostka, která jim předala drobný dárek. Poté již proběhl 

tolik očekávaný přesun do třídy, kde si každý prvňáček vybral své místo v lavici a potěšil se 

s malými dárky, které byly pro každého na jeho místě připraveny. 
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Vzpomínka na spisovatele Františka Nepila 

Dne 8. září 2020 jsme si připomněli 25. výročí od úmrtí spisovatele Františka Nepila. Všechny 

ročníky se vydaly k jeho rodnému domu v Hýskově Na Krétě, a poté procházkou do Stradonic, 

kde na místním hřbitově u jeho hrobu děti položily kytičku a pí. učitelky zapálily 

svíčky. 

                        
 

 

Dopravní výchova 1.-3. ročník 

Dne 15. září 2020 se žáci 1.-3. ročníku zúčastnili zážitkové výuky dopravní výchovy.  Na 

školním dvorku bylo připraveno dopravní hřiště s křižovatkami, dopravními značkami a 

semaforem. Děti si vyzkoušely, jak je náročné pohybovat se v provozu a dodržovat při tom 

pravidla. 

 

         



26 

 

Pasování na čtenáře – 2. ročník 

Dne 24. 9. 2020 proběhla ve 2. ročníku významná událost – pasování na čtenáře. Na tuto akci 

se z daleka přijela podívat i královna Kunhuta se svou dvorní dámou. Všechny děti velkou čtecí 

zkoušku splnily, a tím si zasloužily i několik drobných odměn. „Třešničkou na dortu“ byla 

zmrzlina věnovaná panem Janem Blahovcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Veřejná sbírka „Liga proti rakovině“ 

Dne 30. září 2020 se naše škola opět zapojila do veřejné sbírky „Liga proti rakovině“. 

V letošním roce se i přes nepříznivou situaci související s covid-19 vybralo krásných          3. 

420,- Kč. 
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Den úsměvů – 5. října 2020 

Již poněkolikáté jsme si připomněli, jak je úsměv pro nás důležitý, že se bez něj neobejdeme a 

je to ten nejlepší dárek, který můžeme každý den někomu dát. Využili jsme motivační snímky 
z předešlých let skládající se z úsměvů dětí a zvířat a v některých třídách vytvořili a nafotili 
úsměvy našich žáků. 
 

               
 

Tonda obal na cestách – 9. října 2020 

V rámci environmentální výchovy se žáci 1. – 4. ročníku zúčastnili programu Tonda Obal na 

cestách, který zajišťuje společnost EKO-KOM a je určen pro žáky ZŠ. Žáci se během jedné 

vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití. Rozeznávali 

základní druhy odpadu, ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích.  
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Hýskovská zvířátka 

V rámci environmentální výchovy navštívili 26. listopadu žáci 1. a 2. ročníku truhlářskou dílnu, 

kde se mimo truhlářské činnosti věnuje provozovatel i chovu některých zvířat, volně žijících 

v naší přírodě. Děti si tak mohly prohlédnout např. nutrii, medvídka mývala, kunu skalní nebo 

některé druhy bažantů. Tato akce byla pro děti velice zajímavá a poučná. 

 

                                       
 

 

Mikulášská nadílka  

V pátek 4. prosince 2020 nás ve škole v dopoledních hodinách navštívil Mikuláš s andělem a 

dvěma čerty. Ačkoliv čerti na děti hartusili, neboť se doslechli, že i v naší škole jsou nějací 

zlobílci. Mikuláš byl velmi hodný a všechny děti nakonec obdaroval bohatou nadílkou. Na 

oplátku mu žáci přednesli říkanky a básničky a někteří slíbili, že se polepší ☺. 
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Pololetní vysvědčení 
Ve čtvrtek 28. ledna 2021 obdrželi žáci naší školy stejně jako jinde pololetní hodnocení svých 

studijních výsledků. Prvňáci a druháci se mohli z velmi pěkných vysvědčení radovat přímo ve 

škole, kde jim jejich hodnocení byla předána. Zvláště pro prvňáky to byl velký den a náležitě 

si ho užili. 

 

                  
 

Fond SIDUS – vracíme dětem úsměvy 

Každoročně se naše škola zapojuje do tohoto projektu, který pomáhá zdravotně postiženým 

dětem v procesu léčby a rehabilitace ke zlepšení kvality jejich běžného života. V letošním roce 

jsme vybrali částku 1.970,- Kč. 

 

Dětský den – 1. června 2021 
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Dětský den si tentokrát pro své mladší spolužáky připravili páťáci. Sami připravili i kartičky na 

razítka za splnění úkolů. Soutěžící pak na různých stanovištích plnili vědomostní i sportovní 

úkoly. Za splnění všech úkolů na všechny čekala sladká odměna. 

 

                          
Výlet na Křivoklát 

Žáci 2. ročníku vyrazili dne 10. června 2021 na společný výlet, a to vlakem do Křivoklátu. Po 

nákupu „nezbytných suvenýrů“ vyrazili do lesa, kde si zahráli na mravence. Paní průvodkyně 

děti zasvětila do tajemství mraveniště a dozvěděly se mnoho důležitého o životě mravenců. 

 

                               
 

 

Ochutnávka melounů 

Pro žáky naší školy připravila firma OZ Brázda v rámci projektu „Ovoce do škol“ dodávku 

různých druhů melounů. Žáci 1. – 5. ročníku měli možnost během dvou dnů ochutnat melouny 

žluté, vodní, Piel de Sapo a Galia. Bylo to pro všechny velké zpestření a všichni si akci náležitě 

užili. 
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Záchrana čtyřlístku – stopovačka 

Během slunného dopoledne dne 14.6.2021 vyrazili žáci 2. ročního na hru – „Záchrana 

Čtyřlístku“.  Žáci se rozlosovali do 4 skupin a každá z nich podle instrukcí v nalezeném dopisu 

plnila zadané úkoly. Odměnou byl všem děkovný dopis od kamarádů ze Čtyřlístku a drobné 

sladkosti. 

 

              
 

 

Po stopách zvířátek 

V pondělí 14. června 2021 se vydali prvňáčkové vlakem do Křivoklátu. Tam na ně čekala 

v informačním centru paní Prošková s připraveným programem. Nejdříve se ale všichni 
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posilnili svačinkou a nakoupili nezbytné suvenýry. Po zajímavém programu uplatnili znalosti 

při soutěži družstev v lese, kde podle daných znaků poznávali zvířata, jejich domečky a určovali 

jejich stopy.  

 

                                    
 

Preventivní den s Jiřím Sixtou 

Dne 16. června 2021 strávili žáci 2. ročníku celé dopoledne ve společnosti Jiřího Sixty, který 

se zabývá komunikací a vztahy ve třídě. Formou her a povídání se dozvěděli mnoho nových 

věcí nejen o sobě, ale i o spolužácích. Krásně dokázali vyjádřit své pocity i názory. Učili se být 

tolerantní k odlišnostem a různým názorům. 

 

                   
 

Výlet do Křivoklátu – Vzdělávací centrum lesů 

Dne 21. června 2021 vyrazili druháci společně se čtvrťáky vlakem do Křivoklátu, kde navštívili 

Informační a vzdělávací centrum lesů. Zde se dozvěděli spoustu informací o životě v lese, 
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včetně názorných ukázek a zvukových efektů. Následovala procházka po lesních hřištích. 

Sladkou tečkou byl nákup zmrzliny na vlakovém nádraží. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Besídka 3. ročníku – 21. června 2021 

Během měsíce června paní učitelka se žáky sestavila program a společně pak nacvičili 

vystoupení pro rodiče – pásmo tanečků, básniček, anglické pohádky a říkanky. Situace bohužel 

neumožnila zařadit i písničky, ale i tak byli všichni rádi, že se mohli společně sejít alespoň na 

školním dvoře, potěšit rodiče a poděkovat jim za pomoc a spolupráci během náročného školního 

roku. Po celou dobu konání akce byla dodržována hygienická opatření (dodržování rozestupů, 

desinfekce pro návštěvníky, nošení ochrana dýchacích cest, prokázání se potvrzením o 

testování, očkování, příp. prodělání covidu. 

 

                      
 

 

Slavnost čtenářů 
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Ve středu 23. června 2021 čekala prvňáčky slavnostní chvíle, a to pasování na čtenáře. Této 

akce se zúčastnili i rodiče a další příbuzní malých čtenářů. Žáci se představili s krátkým 

programem. Akce se moc povedla a všichni prvňáčci se stali malými čtenáři. Po celou dobu 

konání akce byla dodržována hygienická opatření (dodržování rozestupů, desinfekce pro 

návštěvníky, nošení ochrana dýchacích cest, prokázání se potvrzením o testování, očkování, 

příp. prodělání covidu. 

 

                       
Naučný park Hýskov – 24. 6. 2021 

Jednotlivé skupinky druháků si připravily pro prvňáčky různá stanoviště po celé ploše naučného 

parku v Hýskově. Donesly si potřebné pomůcky, razítka a sladkosti na odměny.  Všichni si 

procvičili školní znalosti a dovednosti i spolupráci ve skupinách. 

 

                
 

 

Den otevřených dveří 
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Z důvodu epidemických opatření neměli v letošním roce předškoláčci možnost si školu 

prohlédnout, ať už při tradiční návštěvě s mateřskou školkou nebo při zápisu do 1. třídy. My 

jsme je však o návštěvu školy nechtěli připravit, a proto jsme uspořádali den otevřených dveří. 

Všichni předškoláčci na dvorku školy plnili různé úkoly a následně se s paní učitelkou podívali 

i do své budoucí třídy. 

 

     

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 

 

INEZ – inspekční elektronické zjišťování - pí. ředitelka dne 2. 12. 2020 vyplnila el. dotazník. 

Jednalo se o zjišťování výsledků vzdělávání žáků – inspekční šetření.  

 

Šetření PIRLS 2021 – naše škola se tento rok zúčastnila šetření PIRLS, a to 10.-11. 6. Toto 

šetření je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základních škol a 

sleduje také význam rodinného, školního a širšího prostředí pro rozvoj čtenářských dovedností 

žáků. 

Součástí šetření je i on-line dotazník pro ředitele, který paní ředitelka vyplnila. 

 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala kontrola ČŠI pouze formou rozhovoru školního 

inspektora RNDr. Antonína Smrže a pí. ředitelky. Předmětem této inspekční činnosti bylo 

získávání a analyzování informací o činnosti škol a školních zařízení zaměřené na dopady 

mimořádných opatření na vzdělávání v základních a středních školách – návrat žáků 

k prezenčnímu vzdělávání.  Rozhovoru, který proběhl dne 16. 6. 2021 od 9:00 hodin, 

předcházel dotazník, který všechny třídní učitelky vyplnily. Pan inspektor poděkoval za 

odeslání vyplněných dotazníků i za rozhovor s pí. ředitelkou. 

 

Výsledky dalších kontrolních činností: 
 

Kontrola zřizovatel: 

25. 2. – 26. 2. 2021 - Veřejnoprávní kontrola o hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ 

Hýskov za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 – kontrolou nebylo zjištěno porušení 
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právních předpisů. Bylo pouze doporučeno nepřepisování čísel, ale přeškrtnutí neplaného a 

napsání nového čísla. 

25. 8. – 26. 8. 2021 Veřejnoprávní kontrola o hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ 

Hýskov za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 – kontrolou nebylo zjištěno porušení právních 

předpisů a nebyly shledány žádné nedostatky. 

29. 4. 2021 – Prověrka BOZP – starostka a místostarostka obce, ŘŠ, ZŘŠ a školnice – zjištěny 

pouze závady nemající vliv na chod školy (je doporučena celková výměna a údržba sanity, 

výměna oken na WC v přízemí, zhotovení úložných prostor na přezůvky, přemístění zvonku na 

vrátka školy, malování školy v přízemí a mytí oken   – vše bude průběžně odstraňováno). 

Kontrolované dokumenty – žádné nedostatky nebyly shledány.  

Další kontrolní činnost 

11. 5. 2021 provedla Ing. Barbora Saibicová inspektor Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce kontrolu firmy OZ Brázda s.r.o., která do ZŠ Hýskov dodává ovoce a zeleninu. 

Kontrola proběhla v ZŠ Hýskov za přítomnosti pracovníka spol. OZ Brázda a ředitelky školy 

Mgr. Štětkové. Kontrolovaná osoba v době kontroly dodala do ZŠ jablka. Zboží splňovalo 

požadavky dle platné legislativy.   
 

31. 8. 2021 - Prověrka BOZP – preventivní požární prohlídka - firma TUSAN, p. Petr Němec. 

Fyzická prohlídka pracovišť - nezjištěny žádné viditelné závady, dokumentace BOZP - v době 

prohlídky je aktuální, požární ochrana – dokumentace je v době prohlídky aktuální, pracovně-

lékařské služby - traumatologický plán – doporučeno zkonzultovat jeho aktualizaci se smluvní 

lékařkou. 

Plán ozdravných opatření ZŠ: 

Zakrytí světla – WC dívky    Opravy nefunkčních zářivek 

Výměna foto válce - kopírka    Odvzdušnění topení, dopuštění vody 

Opravy nefunkčních vypínačů – 2. p.  Oprava čerpadla tl. kanalizace 

Oprava plotu – utržené šroubky   Doplnění písku na zahrádce 

Opravy skříní a regálů    Opravy umyvadel, pisoárů a WC 

Malování přízemí školy    Čištění potrubí a kanalizace  

Výroba a montáž nových polic na přezůvky  Nová plastová okna – WC přízemí 

Oprava plyn. kotle Vaillant 

 

  

Nové vybavení školy: 

Tiskárna BROTHER   Školní úložiště – QNAP TS 

Projektor EPSON EB   Basketbalové koše na kolečkách 

Notebook 9 ks    Dřevěné rámy na výkresy 

 

 

Pedagogické rady, jednání:  
 

Během školního roku proběhlo: 

6 pedagogických porad, 16 provozních porad (osobně v ZŠ, v době uzavření škol formou 

videokonferencí), 1 metodické sdružení, 4 výchovná jednání, 8 porad vychovatelek ŠD, 1 

porada AP. 
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Probíhala jednání s rodiči mimo třídní schůzky - osobní, telefonické, emailové a spojením přes 

MS Teams, kterých se účastnily TU, ŘŠ nebo ŠMP. Z důležitých jednání (výchovná jednání, 

absence ve výuce z důvodu covidu – nesouhlas s testováním, desinfikováním, nošením roušek) 

byly vždy vyhotoveny zápisy, viz. KL žáků.  

 

Ředitelka školy řešila písemně jednu připomínku zákonného zástupce k online výuce – 

bezodkladně řešila ŘŠ a ZŘŠ. 

 

Informace zákonným zástupcům:  

 

- třídní schůzky - informace o organizaci šk. roku 2020/2021 – dne 17. 9. 2020  

   na zahrádce školy – 1. ročník 

- online konzultace se ZZ 16.- 27. 11. 2021 

- časté zasílání neustále měnících se informací ZZ emailem ředitelkou školy  

  (informace MŠMT, KHS, MZd, online zápis, přestup žáků na II. stupeň) 

- po telefonické domluvě individuální schůzka se zákonnými zástupci 

- www stránky školy  

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

- v notýscích žáků 

 

Stížnosti, připomínky, oznámení: 
Během školního roku bylo ŘŠ písemně doručeno 5 připomínek k hygienickým opatřením 

v souvislosti s pandemií covid-19. ZZ vyjádřili svůj nesouhlas s povinným celodenním 

nošením roušek, testováním žáků apod. ŘŠ na všechny připomínky písemně odpověděla. 

 

 

Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020   

           

Státní rozpočet          

           

Položka  Příjmy   Výdaje   Čerpání   

platy  6 985 634   6 958 424   nedočerpáno  27 210 

dohody  70 000   70 000   vyčerpáno   

odvody na SP 2 384 805   1 711 183 2 337 437  nedočerpáno  47 368 

odvody na ZP    626 254      

FKSP  139 713   139 165   nedočerpáno  548 

ONIV  378 822    402 405  přečerpáno  23 583 

úraz. pojištění    29 745      

učebnice     50 635      

učeb. pomůcky- DDHM, PC   230 961      

náhrada za nemoc    8 996      

vzdělávání     58 890      

ostatní služby    23 178      

           

  9 958 974   9 907 431   nedočerpáno  

51 
543 
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Příspěvek obec          

           

Položka  Příjmy   Výdaje   Zůstatek   

Příspěvek  500 000         

školní potřeby, pomůcky   25 337      

spotř. mater.    35 503      

úklidové a hygienické prostředky   29 585      

vodné     15 556      

plyn     88 624      

elektřina     65 766      

služby nevýr. povahy    205 289      

opravy, údržba    63 450      

DDHM     14 950      

semináře, školení    9 465      

telefony     21 554      

služby peněž. ústavů    12 118      

školy v přírodě    0      

cestovné     3 292      

čerpání RF     0      

odpisy DDHM    9 096      

celkem výdaje    599 585      

ostatní příjmy          

dary - čerpání 7 049         

školné  92 500         

výběr ŠvP  0         

sběr, fond rodičů 0         

úroky  186         

poj. plnění  0         

RF - čerpání 0         

  99 735         

celkem   599 735   599 585   150   

           
 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je Kč 150,-, čili kladný hospodářský výsledek.     

Na základě rozhodnutí rady obce bude tento zisk takto rozdělen: tvořen rezervní fond   

           
 

 
Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 ZŠ Hýskov - dodatek 
           

Položka  Příjmy   Výdaje   Zůstatek   

           

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

           

předpoklad dotace 604 594         
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Čerpání:           

2019     296 720      

2020           

 školní potřeby   2 000      

 vzdělávání    22 000      

 cestovné    0      

 mzdové náklady   95 340      

 celkem 2020   119 340      

           

Dotace OP VVV II. vyčerpána v částce celkem: Kč 416 060,-  188 534,00   

           

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 2 žákům, žádáno bylo pro 3 žáky, 1 z nich nevyužil.  

 

Dotace plavání (doprava) – pro školní rok 2020/2021 byla dotace z KÚ získána, bohužel však 

z důvodu epidemie COVID 19 se plavání neuskutečnilo a dotace byla vrácena. 

 

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 byl zahájen 1. 9. 2019 a 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) 

 

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

bývalými zaměstnanci  ZŠ Hýskov: 

 

• vystoupení na obřadu Vítání občánků 
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• výstava obrázků na nástěnkách v prostorách vstupní haly na OÚ 

 

Spolupráce s MŠ Ledňáček Hýskov: 

   

• Předškoláci z MŠ v letošním školním roce z důvodu pandemie covid-19 naši školu 

nenavštívili. 

• V červnu se budoucí třídní učitelka s kolegyní zúčastnily besídky předškoláků v KD 

Hýskov. Naše škola zorganizovala poslední týden v červnu pro budoucí prvňáky a 

jejich rodiče Den otevřených dveří. ŠD zorganizovala pro předškoláky soutěže na 

dvorku. 
 

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

• setkání ředitelek škol: 6 schůzek (osobní nebo videokonference v době uzavření škol) 

 

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

 

Charitativní akce:  
• Fond Sidus – vybráno 720,- Kč na pomoc nemocným lidem, finanční a materiální 

zajištění 

• Veřejná sbírka – Liga proti rakovině – prodejem kytiček vybrala naše škola        

3.420,- Kč. 

 

Sponzorské dary:   
Škola obdržela finanční dar ve výši 15.000,- Kč – od filmové společnosti Stillking Films. 

Bude využito na nákup pomůcek a výtvarných potřeb. 

5 ZZ žáků 4.B. poskytlo sponzorský dar na úhradu nákladů za PCR testy ve výši 29.400,- Kč. 

ŘŠ o přijetí obou darů informovala Radu obce Hýskov. 

 

 

Stáže, praxe studentů: 

V tomto školním roce proběhly tyto stáže či praxe studentů: 

Listopad - prosinec 2020 - M.Š. 40 hodin v rámci studia asistenta pedagoga. 

Studentka E.F. předškolní a mimoškolní pedagogiky SPGŠ Beroun – 3týdenní praxe v ŠD. 

Praxe probíhala převážně ve venkovních prostorách a za dodržování nastavených 

hygienických opatření – covid-19. 

 

     

    Hodnocení školní družiny: 

 
Ve všech odděleních 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.  

Bohužel tento školní rok byl velmi poznamenán pandemií covid-19, a proto byla několik týdnů 

škola, a tedy i školní družina, uzavřena.  Bohužel ani v době, kdy byla v provozu, neprobíhala 

standardně. Byla nastavena přísná protiepidemická a hygienická opatření, účastníci ŠD se 
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nemohli sdružovat napříč odděleními, po celou dobu pobytu ve škole i venku museli mít zakryty 

dýchací cesty. Pokud počasí dovolilo, všechna oddělení družiny trávila co nejvíce času venku, 

a to i v zimě, kdy to na sněhu hlavně ty nejmenší moc bavilo. Starší účastníci zase velmi rádi 

hráli na školním dvorku míčové hry a další sportovní aktivity.  

 

 

I. oddělení školní družiny při ZŠ Hýskov 

za školní rok 2020/2021 

Do I. oddělení ŠD bylo v hodnoceném období září – červen zapsáno 23 účastníků (9 dívek, 14 

chlapců). Během uzavírání škol z důvodu pandemie covid-19, v období říjen-listopad a březen 

-duben, byli někteří účastníci odhlášeni, neboť ZZ nesouhlasili s celodenním nošením roušek. 

Během měsíců květen a červen se však situace zlepšila a žáci opět navštěvovali družinu 

v hojnějším počtu.  

Pro zvýšení manuální a rukodělné činnosti: V průběhu měsíců, kdy byla v provozu ŠD, si 

účastníci měli možnost vyrobit či nakreslit výrobky dle tematického plánu.  

Použity byly rozličné materiály. Činnost byla zaměřena hlavně na znaky ročních období a 

významné události. Vždy při příznivém počasí byla činnost družiny směřována na venkovní 

prostory – dvorek školy, zahrádka a oblast pod kostelem. I když v zimě a s rouškami si to 

všichni užili. 

                     

II. oddělení školní družiny při ZŠ Hýskov 

za školní rok 2020/2021 

 

V II. oddělení ŠD bylo v hodnoceném období zapsáno celkem 25 účastníků. Jednalo se o 15 

dívek a 10 chlapců.  

Během uzavírání škol z důvodu pandemie covid-19 v období říjen-listopad a březen-duben, 

byli i z II. Oddělení někteří účastníci odhlášeni, neboť ZZ nesouhlasili s celodenním nošením 

roušek. V měsících květen a červen se počet účastníků opět zvýšil. 
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Pro zvýšení manuální a rukodělné činnosti: V průběhu měsíců, kdy byla v provozu ŠD, si 

účastníci dle tematického plánu mohli např. vyrobit svoji vlastní hračku či vánoční dárek 

z rozličných materiálů. Činnost družiny byla též zaměřena na znaky ročních období a významné 

události. I II. oddělení trávilo převážnost část provozní doby venku – Sokolovna, prostor pod 

kostelem, školní zahrádka. 

 

               
    III. a IV. oddělení školní družiny při ZŠ Hýskov 

za školní rok 2020/2021 

 

III. oddělení ŠD mělo v hodnoceném období k docházce zapsáno celkem 17 účastníků. Jednalo 

se o 8 dívek a 9 chlapců. 

 

IV. oddělení ŠD mělo v hodnoceném období k docházce zapsáno celkem 22 účastníků. Jednalo 

se o 15 dívek a 7 chlapců.  

Na počet účastníků III. a IV. oddělení mělo velký vliv uzavření škol z důvodu pandemie covid-

19. Všechny školy, a tedy i školní družiny byly pro žáky 3.-5. ročníků uzavřeny nejdříve od 14. 

10. do 27. 11. 2021 a následně od 21. 12. 2020 do 9. 4. 2021 – tzn. převážnou část tohoto 

školního roku. Po nástupu žáků do školy následovala rotační výuka (týden prezenční a týden 

distanční studium) až do 21. 5. 2021. 

Pro zvýšení manuální a rukodělné činnosti: V průběhu měsíců, kdy byla ŠD v provozu, si 

účastníci III. a IV. oddělení dle tematického plánu mohli vyzkoušet práci s různými materiály 

a vyrobit např. výzdobu domů či do prostor školy. Dne 17. 12. se konala malá vánoční besídka 

a „nadělování dárků“ do družiny.  

I činnost těchto dvou oddělení byla též zaměřena na znaky ročních období a významné události. 

Převážnou část provozní doby trávili účastníci venku – na dvorku a zahrádce školy, v okolí 

kostela, na místní Sokolce.  
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Za školní družinu zapsaly vychovatelky: Marie Kamešová, Ivona Sonnewendová, Valerie 

Heregová. 

 

                      Ukončení školního roku 2020/2021 – rozloučení s páťáky. 

 

Ve čtvrtek 24. června 2021 uspořádali páťáci svoji rozlučku se ZŠ Hýskov. Od 17 hodin v sále 

Kulturního domu Hýskov předvedli svým rodičům a příbuzným, spolužákům a kamarádům, a 

v neposlední řadě paní učitelkám ze školy, své vystoupení, na kterém několik posledních týdnů 

intenzivně pracovali – pohádku, tanec a módní přehlídku.  Po svém úspěšném vystoupení byli 

paní místostarostkou ošerpováni a obdrželi malý dárek na památku. 

Po celou dobu konání akce byla dodržována hygienická opatření (dodržování rozestupů, 

desinfekce pro návštěvníky, nošení ochrana dýchacích cest, prokázání se potvrzením                      

o testování, očkování, příp. prodělání covidu). 
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Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 27. 9. 2021. 

Dne 30. 9. 2021 byla schválena školskou radou. 

Dne 14. 10. 2021 byla předložena k projednání RO Hýskov. 

 

 

 

 

 

V Hýskově: 22. 9. 2021      Mgr. Lenka Štětková 

             ředitelka školy 

  


