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a) 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 

IČO: 233307 

Tel: 311 635 179 

 

Charakteristika školy:   Málotřídní škola se šesti třídami 1. - 5. ročníku  

a 3 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 (MO, 

Pythagoriáda) i uměleckých soutěží a srovnávacích testů (SCIO, 

mailto:zshyskov@seznam.cz
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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. 2021:  129 žáků  

Počet zapsaných žáků k pravidelné docházce v ŠD k 31. 10. 2021: 61 žáků 

  

Školská rada: 

Pracuje od září 2005 ve složení 6 členů. Ve 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: 30.9.2021, 25.4.2022, 20.6.2022 

 

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.   

 

b)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 

                                                             (č.j. 04/2020 s platností od 1.9.2020) 
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Školní družina – místo poskytovaného vzdělávání Hýskov, 

        Školní 112 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

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 

Zaměstnanci školy:  

 

Mgr. Renata Kučerová třídní učitelka v 1. ročníku, počet dětí 19 

    vzdělání: JČU PF České Budějovice, 

         PF Plzeň 

 

Dana Jonášová, DiS  třídní učitelka v 2. ročníku, počet dětí 24 

vzdělání: VOŠ Svatý Jan pod Skalou 

 

Mgr. Klára Balášová  třídní učitelka v 3. ročníku, počet dětí 26 

    vzdělání: JČU PF České Budějovice, 

         PF Plzeň 

 

Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 4. ročníku, počet dětí 25 

    vzdělání: ZČU Plzeň 

Bc. Anna Petráková  třídní učitelka v 5. A, počet dětí 19 

    vzdělání: ZČU Plzeň 

mailto:zshyskov@seznam.cz
mailto:piskackova@zshyskov.cz
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Lenka Šocová   třídní učitelka ve 5. B, počet dětí 16 

    vzdělání: studující  

 

Nikola Sonnewendová učitelka TV 

    vzdělání: Studující VŠZ Praha 

 

Ondřej Štětka   učitel TV 

    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 Praha, kurz vychovatelství VŠ Palestra Praha 

    

Tereza Kamešová  vychovatelka, asistentka pedagoga  

    vzdělání: SPgŠ Beroun 

     

Tereza Zderadičková  asistentka pedagoga 

    vzdělání: OA Beroun, studium pedagog. pro AP, studující SPgŠ                                    

 

Věra Osobová   asistent pedagoga 

    vzdělání: VŠO 

 

Petra Novotná   uklízečka, školnice  

Radomila Stejskalová  uklízečka      

Alice Hošková  administrativní pracovnice (matrika školy, Bakaláři) 

Iva Hřebíčková  externí účetní  

Kateřina Plachá  externí mzdová účetní 
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Marcel Ungr   externí správce sítě 

Andrea Abrahámová  externí správce webu školy 

 

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce  

a následném přijetí do školy. 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

Termín:              7. dubna 2022, náhradní termín 21. dubna 2022 

Přijato:                        28 dětí  

Odklad:                                             3 děti 

 

Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo 1. září 2022 do 1. ročníku 18 žáků  

                                                           (+ 1 žák vzděláván dle §38 odst. 1 písm. c) šk. zákona).  

Zápis pro UA žáky 

Zápis pro ukrajinské děti se konal 2. června 2022, náhradní termín 30. června 2022. 

K zápisu se nikdo nedostavil. 

 

e) Stručný popis procesu realizace naplňování školního vzdělávacího programu 

 

Naplňování cílů ŠVP, klíčových kompetencí, závazných očekávaných výstupů se dařilo         

i v době, která byla často narušována onemocněním Covid 19 u žáků, zaměstnanců školy, či 

karanténami žáků, zaměstnanců. Učební plán byl splněn ve všech ročnících, v souladu byla 

výuka s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, přiměřeně se přistupovalo k aktuálnímu stavu 

třídy - ve 4. roč. bylo učivo ČJ a M probíráno s mírným zpožděním, zvláště u žáků s podpůrnými 

opatřeními. Díky pomoci asistentky pedagoga (ve třídě byli 3 žáci  s AP) došlo k splnění                   

a probrání veškerého učiva u všech žáků.  Při výuce se respektovaly individuální potřeby žáků, 

zvláště na základě doporučení PPP či SPC.  

Vedení školy klade důraz na podporu kvalitních výsledků vzdělávání žáků – získává informace 

při poradách a konzultacích s vyučujícími, využívá poznatky z hospitací a výstupů z vlastní 

přímé pedagogické činnosti a dále z výsledků srovnávacích testů a soutěží. Sleduje návaznost 

probíraného učiva na předcházející témata. 
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Pracovní klima ve třídách je přátelské, vzdělávání je realizováno prostřednictvím frontálních 

nebo individuálních činností, či práce ve skupinách. V hodinách bývá funkčně zařazována práce 

žáků s informačními a komunikačními technologiemi – každá třída je vybavena interaktivní 

tabulí, notebooky nebo PC. Při výuce jsou využívány didaktické  a názorné  pomůcky. 

Pedagogové poskytují žákům pro řešení zadané práce dostatek času, průběžně sledují                      

a zaznamenávají individuální rozvoj žáků, jejich pokroky v učení a tyto zjištěné poznatky 

vyhodnocují pravidelně 4 x ročně na pg radách. Hodnocení směrem k žákům provádí průběžně 

– slovně, písemně do žákovských knížek. Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro 

sebehodnocení žáka. Se žáky o pokrocích či nezdarech pedagogové vhodným způsobem hovoří 

během výuky nebo na třídnických hodinách. V případě výkyvů v prospěchu žáků a na základě 

zjištěných skutečností uplatňují účinná opatření, informují zákonné zástupce i mimo vypsané 

konzultace. 

Ředitelka školy stanovila cíle rozvoje školy v koncepčních dokumentech. Mimo jiné jsou 

zaměřeny na zkvalitňování vzdělávání v základní škole i ve školní družině, na vytváření 

příznivého sociálního prostředí. 
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f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání. 

 

Údaje o žácích v jednotlivých třídách k 30. 6. 2022: 

 

ročník        počet žáků       

                                           prospěl/la                 průměr 

         celkem   chlapci           dívky        s vyznamenáním              třídy 

                                                                                             

1.            20                      8                   12                  20                        1,00   

 

2.           25                     13                  12                  25  1,033 

 

3.              26            10        16                  24       1,074  

 

4.            24                     10        14               21        1,125  

 

5. A           19                       6                  13        16   1,115                         

 

5. B           16                                6        10                  10     1,303        

 

Žáci 5. ročníku 

Ve školním roce 2021 - 22 ukončilo docházku na ZŠ Hýskov 35 žáků.    

21 žáků bylo přijato na ZŠ Beroun Závodí, 

3 žáci na Základní školu V Zahradách Beroun s.r.o.,  

3 žáci na Gymnázium Beroun a 1 žák na Gymnázium Praha.  

 2 žáci na Základní školu Marjánka, Praha,  

1 žákyně na ZŠ Preislerova Beroun,  

1 žákyně na Jungmannovu základní školu Beroun,  

1 žákyně na Wagnerovu základní školu Beroun, 

1 žák na Základní školu Hudlice a 1 žák na Základní školu v Křivoklátu.  
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Žáci 5. ročníku se zúčastnili několika soutěží: M olympiády, Národního testování SCIO, 

Logické olympiády, Matematického klokana, Okresního přeboru ve vybíjené, Dopravní 

soutěže mladých cyklistů a výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí.  

Ve všech soutěžích dosáhli velmi pěkných výsledků. 
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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 

2021-2022  129  76 
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g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikovém chování  a zajištění 

podpory dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných  a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

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 a posilování sociálních vztahů.                                                                              

Dlouhodobý cíl pro žáky: Vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a za své 

zdraví. Výchova a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu.                                                                                         

Pro učitele: Vzdělávání učitelů v oblasti primární prevence. Podpora vedených třídnických 

hodin (proškolení pedagogů v dovednostech, jak je vést, a současně podpora práce s dětmi při 

třídnických hodinách v průběhu celého školního roku). 

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

umět vyřešit drobné krizové situace, zvládnutí nové organizace v souvislosti s novou školní 

jídelnou a tělocvičnou, důraz na bezpečnost.                                                                                                                                                               

Pro učitele: Práce se třídou, obnovení pracovních návyků po loňském náročném školním roce, 

podpora žáků i klidné tvůrčí atmosféry ve třídě. Zvládnutí nové organizace v souvislosti 

s novou školní jídelnou a tělocvičnou, důraz na bezpečnost.  Periodické proškolení pedagogů    

i zaměstnanců v oblasti 1. pomoci.  

Práce s nově příchozími žáky – zapojení do kolektivu třídy, navázání spolupráce s jejich 

zákonnými zástupci a práce se žáky vyžadujícími specifickou pozornost (žáci s poruchami 

chování, učení apod.) 

Tyto cíle byly vybrány s ohledem na situaci ve společnosti v souvislosti s pandemií Covid-19, 

s kterou jsme se potýkali od jara 2020 a také i v letošním školním roce, a byly během školního 

roku postupně plněny. Znovu došlo k různým omezením. Učitelé museli zvládnout náročnou 

organizaci spojenou s testováním žáků na Covid-19, velkou část školního roku zvládali učení 

v respirátorech, důsledné dodržování zvýšených hygienických opatření, sledování měnících se 

nařízení a karanténních opatření, podmínek pro výuku. Následovaly opakované třídní karantény 

a zajištění on-line výuky, naštěstí vždy jen na pár dnů. Žáci se těmto náročným podmínkám 

celkem dobře přizpůsobili a vše zvládli bez větších problémů. Zásluhu na tom mělo vedení 

školy i pomoc rodičů a jejich spolupráce se školou.  

Během školního roku byly zařazovány třídnické hodiny, projektové dny zaměřené na udržování 

pozitivních vztahů v třídním kolektivu a posilování sociálních vztahů.  
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Na jejich realizaci se podíleli ŠMP, TU, ale i odborní lektoři. Dlouhodobě spolupracujeme s     

J. Sixtou a letos jsme využili i jiné nabídky, např. Besedária. 

V 1. ročníku - třída fungovala bez problémů, rodiče výborně spolupracovali.                                     

V 2. ročníku – jsme realizovali třídnické hodiny a preventivní den zaměřený na rozvoj 

spolupráce mezi dívkami a chlapci.  

V 3. ročníku jsme řešili chování mezi chlapci, také jsme realizovali třídnické hodiny                       

i preventivní den. 

V 4. ročníku – v září do třídy nově nastoupil nový žák, s velmi problémovým chováním, 

nebezpečný sobě i ostatním. Vyžadoval individuální přístup, zvýšený dohled, proběhlo                  

i několik jednání se ZZ, také třídnická hodina, žáci si zopakovali pravidla třídy a učili se řešit 

problémové situace. Na základě vyšetření v PPP tento žák pracoval s AP (ZZ školu ale při 

nástupu školu neinformovali). Ve 4. ročníku už byli 4 žáci s AP, bylo tedy velmi obtížné 

věnovat se dalšímu žákovi, který nedokázal pracovat samostatně a svým chováním narušoval 

bezpečnost dětí ve třídě. Tato náročná situace trvala 2 měsíce, od 1. 11. 2021 žák přestoupil na 

jinou ZŠ. 

Opakovaně jsme řešili začlenění jedné žákyně do třídního kolektivu, její konflikty se 

spolužačkami, zejména v hodinách Tv (nadávky, strkání, ubližování). Prošetřili jsme i stížnost 

otce této dívky na nevhodné chování spolužáků k jeho dceři. Problémy jsme řešili, situace se 

zklidnila. TU zdůraznila pravidla, „problémy a vzniklé situace řešíme hned, bezodkladně.“                                                                                                                                                                                      

V 5. ročníku  v prosinci 2021 obdržela ředitelka školy upozornění na šikanu ze strany ZZ jedné 

ze žákyň školy. Okamžitě bylo ve spolupráci s předsedou oblastní rady OOJ Stř. Čechy                  

a specialistou v   oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže zahájeno šetření. Ředitelka 

školy vedla pohovory s žáky, TU, vychovatelkami. Ve třídách proběhly tematicky zaměřené 

třídnické hodiny za účasti školního metodika prevence, v 5. ročníku vedl odborník intervenční 

programy. 

Na základě důkladného prošetření nebyla šikana na ZŠ Hýskov prokázána. 

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 
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-  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. 

V rámci prevence probíhala: spolupráce s MŠ a obcí, soutěže a akce školy, kroužky na škole, 

v rámci Šablon v odpoledních hodinách další aktivity pro děti: Kroužek deskových her                  

a zábavné logiky, Čtenářský klub, Doučování a Doučování z MŠMT. 

 

Preventivní akce: 

25. - 26. 10. 2021 Projektový den                                                                                                                                             

2.  – 5. třída – 5 skupin (104 žáků) Adaptační a socializační aktivity pro širší kolektiv žáků 

metodická podpora v rámci národního plánu doučování. (Financováno z prostředků projektu 

Doučování MŠMT). Cíl: Aktivity zaměřené na spolupráci dětí a bezpečné pozitivní klima 

třídy 

Prosinec 2021       Preventivní den v jednotlivých třídách připravený ŠMP a realizovaný TU  

Cíl: Společnými aktivitami a prožitky přispět k tmelení třídního kolektivu. 

Děti zařazení her a rozmanitých aktivit uvítaly – byly takovým zpestřením předvánočních dní. 

Všichni se aktivně zapojili, snažili se spolupracovat, zároveň se i pobavili a vzájemně se lépe 

poznali. Pozitivní ohlasy byly ze všech tříd. 

13. 12. 2021 Dvouhodinový preventivní program v 5. A s lektorem J. Sixtou zaměřený na 

vzájemné vztahy ve třídě. 

7. 1. 2022 Dva dvouhodinové programy pro žáky 5.A a 5.B s Mgr. Podlahovou zaměřené 

na rizika internetového prostředí – „Jsi on-line“ 

12. 1. 2022 Preventivní den s lektorem J. Sixtou na rozvoj spolupráce a vzájemného 

respektování se - 4.třída 

Cíl: společné sdílené aktivity zaměřené na rozvoj a upevňování přátelských vztahů v třídním 

kolektivu, respektování pravidel. 

Všechny děti se aktivně a se zájmem zapojily do společných aktivit. Pro některé bylo těžké 

ovládat své emoce a neobviňovat druhé, když se nedařilo úkol splnit. Jiné zase překvapily svým 

dobrým nápadem, který napomohl vyřešit úkol. Bylo velmi přínosné sledovat skupinu                     

i jednotlivce, jak se projevují a dokáží spolupracovat. 
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Únor 2022 Preventivní program „Houstone, máme problém“ - 3. a 4. ročník (25 + 20 

žáků) 

Cíl: společné aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce, respektování pravidel, logický úsudek, 

matematické dovednosti 

Jednalo se o profesionální a velmi pěkně připravený program lektory Besedária. Všechny děti 

se aktivně a se zájmem zapojily do společných aktivit. Díky rozmanitým činnostem zažili pocit 

úspěchu všichni žáci a poznali svoji důležitost v kolektivu. I pro třídní učitele bylo velmi 

přínosné a zajímavé sledovat skupinu i jednotlivce. 

25. 2. 2022  Preventivní hodina s ŠMP ve 3. ročníku, na kterou navázala TU dalšími 

aktivitami a prací se třídou.                                                                                                                                                                         

Téma: V čem jsem dobrý? V čem jsem stejný, v čem jsem jiný. 

25. 2. 2022  Preventivní hodina TU (ŠMP) ve 4. ročníku – vztahy mezi děvčaty  

11. 5. 2022  Preventivní den s lektorem J. Sixtou ve 2. a 3. ročníku 

Cíl: Upevnění pozitivních vztahů mezi žáky, budování příznivého klima ve třídě. 

Preventivní den byl zaměřen na upevnění pozitivních vztahů mezi dětmi a budování příznivého 

klima v kolektivu. Tento cíl byl naplněn. Děti měly možnost vnímat názory  a postoje svých 

spolužáků, blíže ale poznávaly i samy sebe a v bezpečném prostředí konfrontovaly své názory. 

Přítomné třídní učitelky měly možnost být tichými pozorovatelkami a blíže poznat své 

svěřence. 

Červen 2022 Pasování čtenářů – 1. ročník 

Třídní besídky pro rodiče ve 3. a 4. třídě 

Slavnostní rozloučení se žáky posledního ročníku ZŠ Hýskov – třídy 5.A a 5.B 

 

 DVPP v této oblasti:  

9. – 12. 8. 2021 Metodický kurz pro učitele 1. stupně ZŠ (24 hod) - Mgr. Iveta 

Kohoutová, Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová, DiS. 

20. 1. 2022 Webinář Práce s emocemi u dětí (1 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová 

24.1. 2022 MAP – lektor Mgr. Michal Dubec – Zvládání komunikace s rodiči        

(6 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová 

7. 3. 2022  Psychohygiena (2 hod) - Dana Jonášová, DiS. 

21. 3. 2022 MAP – lektor Mgr. M. Dubec – Vedení žáků k odpovědnosti                 

a samostatnosti (6 hod) - Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová, DiS. 

31. 3. 2022 Webinář Dítě, škola, sítě (1 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová 

4. 4. 2022 – Školení 1. pomoci pro pedagogy (8 hod) – celý pedagogický sbor 
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Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a s nárokem 

na poskytování jazykové přípravy 

 

Ve školním roce 2021/2022 mělo na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny 

11 žáků různý stupeň podpůrných opatření. Pod vedením asistenta pedagoga pracovalo 8 žáků, 

3 z těchto žáků se vzdělávali dle IVP a 3 žáci docházeli na předmět speciálně pedagogické péče. 

Podpora poskytovaná žákům se SVP formou doporučených a využívaných podpůrných 

opatření je dle učebních výsledků převážně účinná. Škola cíleně intervenuje v případech, když 

žák potřebuje podporu ve školní práci. Pedagogičtí pracovníci respektují individuální pracovní 

tempo těchto žáků, při plnění zadaných úkolů jim poskytují vhodnou podporu. Školní úspěchy 

či neúspěchy konzultují v případě potřeby se ZZ nad rámec třídních konzultací. 

U nadaného žáka s výraznou akcelerací vývoje početních dovedností před zahájením tohoto 

školního roku skončila platnost doporučení PPP, ve výuce jsou mu i nadále nabízeny nové nebo 

rozšiřující podněty a vytvářen větší prostor pro logickou aplikaci učiva a pro mezipředmětové 

vztahy. Dva žáci ze 4. ročníku se zapojili do matematické olympiády pro 5. ročník, jeden z nich 

se umístil na 1. místě v okresním kole. 

V průběhu celého školního roku probíhalo v odpoledních hodinách doučování potřebných 

žáků. Doučování bylo zaměřeno na M, Čj a Aj a bylo vedeno pedagogickými pracovnicemi 

školy.  Přesto, že bylo nabízeno žákům ve všech ročnících, přihlásili se pouze žáci z 2., 4. a 5. 

ročníku. U většiny doučovaných žáků byl zaznamenáno lepší porozumění probíhaného učiva     

a zlepšení práce v hodinách.  

Ve 4. ročníku byla věnována péče 2 žákyním s odlišným mateřským jazykem. Tyto žákyně 

navštěvovaly též kroužek doučování i deskových her, kde měly více příležitostí k rozvíjení 

českého jazyka. Obě dosahují výborných výsledků. 

      bod g)  Mgr. Iveta Kohoutová, ŠMP 

 

Hodnocení  EVVO 2021 - 2022 

Environmentální výchova na naší škole je začleněna do všech vzdělávacích oblastí, je jako 

průřezové téma součástí výuky. Na její realizaci se podílejí všichni vyučující. Výuku doplňují 

další programy pro žáky, exkurze, výstavy, přednášky, besedy, soutěže, výukové programy, 

projektové dny, vycházky. Žáci poznávají přírodu, prostředí a život lidí rozmanitými činnostmi. 

Vyučující vhodně zařazují aktivity podle ročního období, svátků či významných dnů, sledují se 

žáky změny v přírodě a v životě lidí.  
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Zaměřujeme se na témata poznávání a ochrana přírody, seznamování dětí s tradicemi, vytváření 

dobrých mezilidských vztahů a vedení ke zdravému životnímu stylu. 

Letošní aktivity v rámci EVVO byly částečně omezeny vlivem covidové pandemické situace. 

Péče o životní prostředí 

Dlouhodobé projekty 

Škola je zapojena do celostátního projektu Recyklohraní 

 Ovoce do škol -  celoroční projekt v rámci EU, jehož cílem je  

 podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny 

 Sběr:       -     použité baterie  - sebráno 238 kg vybitých baterií, škola získala osvědčení                                                

O přínosu pro životní prostředí od společnosti Ecobat 

- starý papír – odevzdáváme do kontejneru na tříděný odpad 

- zářivky  

- třídění plastů a směsného odpadu – v každé třídě jsou sběrné koše na tříděný 

odpad 

- důsledně dbáme na šetření el. energie a spotřeby vody 

Žáci byli po celý rok vedeni k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí – ať už to bylo šetření 

energií, šetření vodou, péče o vzhled nejen tříd, ale i okolí školy nebo třídění plastu. Ekologické 

aspekty byly uplatňovány v jednotlivých předmětech v rámci ŠVP. 

Jednorázové akce 

Září: Slavnostní otevření dětského hřiště u školy 

Den stromů – poznávání stromů a plnění úkolů s přírodovědnou tematikou 

Říjen: sběr vybitých baterií, sebráno 127 kg, v průměru na jednoho žáka sebral nejvíce 3. roč. 

výtvarná soutěž Podzim očima dětí – celkem 40 vystavených prací 

Duben:  Den Země – soutěže připravili žáci 5. ročníků 

 Bádání a experimentování (Šablony III) 

adopce zvířátek z pražské ZOO (outloň váhavý a amazoňan jamajský) 

Květen: výlet do ZOO Praha – 1. – 5. ročník 

Červen: přírodovědná vycházka do Nižboru – 2. ročník 

sběr vybitých baterií – celkem 111 kg, v průměru na žáka nejvíce nasbíral 4. ročník 

jaro 2022 – výrobky z přírodnin, které zdobí okolí školy: „prutce“ – výrobky z prutů                    

(5. ročníky), malované kameny – 1. a 2. ročník, výrobky z recyklovatelných materiálů (plasty, 

karton, …) – všechny třídy v hodinách VPV 

vycházky do přírody – v průběhu školního roku 
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Mezilidské vztahy 

Dlouhodobé a trvalé aktivity 

- preventivní hodiny ve třídách na aktuální témata 

Jednorázové akce školy (viz Akce školy) 

  

Zdravý životní styl 

a) Dlouhodobé a trvalé aktivity 

- projekt EU „Ovoce do škol“ 

- dopravní výchova (podzim, jaro)  - 4. a 5. ročník  

-  kurzy plavání v rámci TV (listopad - leden) – 2. a 3. ročník 

 

b) Jednorázové akce (dle možností) 

- sportovní soutěže (vybíjená, florbal) 

 

Celoroční projekty: 

- zapojení do projektů Recyklohraní a Zdravý životní styl 

- třídění odpadu 

- informační nástěnky, soutěže, výstavy 

 

Spolupráce s jinými organizacemi 

ZOO Praha – adopce zvířete 

Místní knihovna Hýskov– navštívily ji všechny ročníky 

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

BESIP – dopravní výchova 

ZŠ Tmaň, ZŠ Karlštejn, ZŠ Nižbor 

Soutěže 

výtvarné a literární -  s tématy o významu požární ochrany (v rámci okresu dvě první a jedno 

druhé a jedno třetí místo, v rámci kraje jedno druhé místo) nebo bezpečnosti dětí na silnici            

a v krizových situacích. V dopravní soutěži BESIP získali 2. místo a v okresní soutěži vybíjené 

obsadili 4. místo ve své skupině. 

 

 

Propagace 

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

- Hýskováček 

- Berounský deník 

Dana Jonášová, DiS. 

Výchova ke zdraví  

Ve školním roce 2021/2022 se konaly pro žáky ZŠ Hýskov tyto akce: 

Září: Slavnostní otevření dětského hřiště pod kostelem – 1. – 2. ročník 

leden a květen: Dopravní výchova – 1. – 5. ročník 

říjen: Den úsměvů 

duben:  Country tance a Školení první pomoci pro zaměstnance ZŠ 

červen:  Beseda na téma dospívání – 5. ročník 

Plavecký výcvik 2. a 3. roč. 

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

filmů, které si každá třída vytvořila z vlastních vtipných fotografií. 

Žáci si nacvičili 24. 9. 2021 a 10. 5. 2022 pravidla bezpečné evakuace školy. 

Naše škola se také zapojila do výtvarné hasičské soutěže. Ve výtvarné části žákyně 2. třídy 

získala 1. místo a v literární části žákyně 5. ročníku obsadily 1.-3. místo. Jedna práce získala 

dokonce ocenění 2. místem v rámci celého Středočeského kraje. 
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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 květnu. 

V dopravní soutěži mladých cyklistů získali zástupci 4. a 5. ročníku nádherné 2. místo za své 

cyklistické znalosti a dovednosti. 

1. 4. se žáci všech ročníků seznámili a naučili několik country tanců v nové tělocvičně. Některé 

třídy nové dovednosti využily i při nácviku na červnové besídky. 

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“. 

Tato firma též připravuje každoročně uvítací balíčky pro žáky 1. třídy. 

Během roku proběhly na naší škole charitativní sbírky pro fond Život dětem. Zakoupením 

kytičky jsme si připomněli Český den proti rakovině. 

Žáci 5. ročníků 24. 5. 2022 zabojovali v okresním kole ve vybíjené a získali ve své skupině na 

4. místě.  

 Mgr. Renata Kučerová 

 

Projekt Celé Česko čte dětem  

Dospělí dětem: Paní učitelky ve třídách dětem často předčítaly, nejčastěji nějaký úryvek textu, 

který se vztahuje k probíranému učivu. V únoru paní ředitelka navštívila 1. a 3. ročník, kde 

žákům  přečetla  text s jarní tématikou a na toto téma si se žáky i popovídala.  

V březnu jsme se vydali se Čtenářským klubem do rodného domu Františka Nepila, kde bylo 

žákům předčítáno p.učitelkou  z knih tohoto hýskovského rodáka.  

V květnu naši školu navštívila paní Mevaldová, dcera F. Nepila. Předčítala dětem z knih svého 

otce, měla připravenou pěknou prezentaci různých fotografií. Děti jí na závěr mohly pokládat 

různé otázky.  

Děti dětem: každý měsíc žáci 5. ročníku četli úryvky z různých knih dětem v 1. a ve  2. roč.  

V červnu četli žáci 5. roč. dětem v místní mateřské škole. Děti pozorně poslouchaly, paní 

učitelky byly nadšené a velcí čtenáři četli nejlépe, jak uměli.     

Zapsala: Lenka Šocová 

 

 

 



20 

 

h)   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Jméno: Mgr. Lenka Štětková ŘŠ       

Název semináře, webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 31.8.2021 ZŠ Hýskov 1  

Kontrola ČŠI – časté chyby škol 09.09.2021   WB 1  

Změny právních předpisů ve školství 14.9.2021  MěÚ Beroun 8  

Kurz AJ pro učitele s úrovní B1.2 21.9.2021 – 1.2.2022 34  

Školení osoby zodpovědné za provoz el. zařízení 10.1.2022 3  

Změny právních předpisů ve školství 10.2.2022 online   

První pomoc pro pedagogy 4.4.2022 6  

Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích pg. pracovníků 10. a 11.6.2022 16  

 

Jméno:  Mgr. Jarmila Piskáčková - ZŘŠ       

Název semináře     datum a místo počet hodin 

Školení PO, BOZP    31.8.2021 ZŠ Hýskov 1  

Školení osoby odpovědné za provoz el.zařízení   10.1.2022  3   

Koordinátor ŠVP - zahájení studia 31.3.2021 Ukončení únor 2022        250  

Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích pg. pracovníků 10. a11.6.2022 16   

Jméno:  Mgr. Renata Kučerová           

Název semináře         datum a místo počet hodin 

Metodický kurz pro učitele 1. stupně ZŠ   9.-12.8. 2021 Rusava 24   

Školení zaměstnanců o PO       31.8.2021 ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP     31.8.2021  ZŠ Hýskov 1   

Autentické  a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ 18.11.201 webinář 1   

Témata nové informatiky: Informační systémy 
 

23.11.201 webinář 1   

Vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti MAP 21. 3. 2022 Beroun  6   

První pomoc pro pedagogy       4.4. 2022 ZŠ Hýskov 8   

Křivoklátskem po stopách J. Barranda a O. Pavla MAP 18. 5. 2022 výjezdní 6   

Specializační studiu koordinátorů EVVO   10.9. 2021-29.6.2022 250   
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Jméno:  Dana Jonášová, DiS.      

Název semináře     datum a místo počet 

hodin 

Metodický kurz pro učitele 1. stupně ZŠ  9.-12.8. 2021 Rusava 24  

Školení zaměstnanců o PO    31.8.2021 ZŠ Hýskov 1  

Školení zaměstnanců o BOZP    31.8.2021  ZŠ Hýskov 1  

Buďme k vodě šetrní (Recyklohraní-Ekoabeceda)  11.10.2021  webinář 1  

Psychohygiena     07.03.2022 ZŠ Hýskov 2  

Vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti MAP 21. 3. 2022 Beroun  6  

První pomoc pro pedagogy    4.4. 2022 ZŠ Hýskov 8  

Křivoklátskem po stopách J. Barranda a O. Pavla MAP 18. 5. 2022 výjezdní 6  

Zkušenosti s tandemovou výukou na 1. stupni  13.6. 2022 webinář 1  

 

Jméno:  Mgr. Iveta Kohoutová           

Název semináře         datum a místo počet hodin 

Metoddický kurz pro učitele 1. stupně ZŠ   9.-12.8. 2021 Rusava 24   

Školení zaměstnanců o PO       31.8.2021 ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP     31.8.2021  ZŠ Hýskov 1   

Práce s emocemi u dětí  
   

20.01.2022  webinář 1   

MAP - Zvládání komunikace s rodiči      24.01.2022 Beroun 6   

Dítě, škola, sítě          31. 3. 2022 webinář  1   

První pomoc pro pedagogy       4.4. 2022 ZŠ Hýskov 8   

 

Jméno:  Mgr. Klára Balášová, DiS.           

Název semináře         datum a místo počet hodin 

Školení zaměstnanců o PO       31.8.2021 ZŠ Hýskov 1   

Školení zaměstnanců o BOZP     31.8.2021 ZŠ Hýskov 1   

Psychohygiena         07.03.2022ZŠ Hýskov  2   

První pomoc pro pedagogy       4.4. 2022 ZŠ Hýskov 8   
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Jméno:  Bc. Anna Petráková        

Název  semináře,webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 30.8.2021 ZŠ Hýskov 2  

Psychohygiena 7.3.2022 ZŠ Hýskov 2  

První pomoc pro pedagogy 4.4.2022 ZŠ Hýskov 6  

          
  

Jméno:  Lenka Šocová         

Název  semináře,webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 31.8.2021 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: Ivona Sonnewendová               

Název  semináře, webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 31.8.2021 ZŠ Hýskov 1 h   

Kavárna pro AP 8.10.2021  Beroun 2 h   

Psychohygiena 7.3.2022 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

První pomoc pro pedagogy 4.4.2022 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

Kavárna pro AP 2.6.2022 Beroun 2 h   

 

Jméno: Marie Kamešová               

Název  semináře, webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 31.8.2021 ZŠ Hýskov 1 h   

Kavárna pro AP 8.10.2021  Beroun 2 h   

První pomoc pro pedagogy 4.4.2022 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

Kavárna pro AP 2.6.2022 Beroun 2 h   
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Jméno: Tereza Zderadičková               

Název  semináře, webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 31.8.2021 ZŠ Hýskov 1 h   

První pomoc pro pedagogy 4.4.2022 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

 

Jméno: Tereza Kamešová               

Název  semináře, webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 31.8.2021 ZŠ Hýskov 1 h   

Kavárna pro AP 8.10.2021  Beroun 2 h   

Psychohygiena 7.3.2022 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

První pomoc pro pedagogy 4.4.2022 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

Kavárna pro AP 2.6.2022 Beroun 2 h   

 

Jméno: Valeria Heregová               

Název  semináře, webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 31.8.2021 ZŠ Hýskov 1 h   

Kavárna pro AP 8.10.2021  Beroun 2 h   

Psychohygiena 7.3.2022 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

První pomoc pro pedagogy 4.4.2022 ZŠ Hýskov 1 h a 30 min   

Kavárna pro AP 2.6.2022 Beroun 2 h   

 

Jméno: Věra Osobová               

Název  semináře, webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 31.8.2021 ZŠ Hýskov 1 h   

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

 

Jméno: Petra Novotná               

Název  semináře, webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 31.8.2021 ZŠ Hýskov 1 h   

Školení osoby zodpovědné za provoz el. zařízení 10.1.2022 SIC Hýskov 2 h   

 



24 

 

Jméno: Radomila Stejskalová               

Název  semináře, webináře datum a místo počet hodin 

Školení  PO, BOZP 31.8.2021 ZŠ Hýskov 1 h   

 

i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 

Vědomostní aktivity 

• Matematická olympiáda 4. - 5. ročník - 1. místo v kategorii Z5 (žákyně 5. roč.)                     

  1. místo v kategorii Z5 (žák 4. ročníku) 

• Matematický Klokan 2. – 5. ročník -   kategorie Klokan a Cvrček 

• Logická olympiáda 1. – 5. ročník - vynikající výsledky v rámci kraje 

• 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.  

• Kalibro  - srovnávací testy pro 5. ročník – účast 4 žáci – výborné výsledky 

 

Sportovní aktivity:  

• Vybíjená  

• Soutěž mladých cyklistů 

Zájmové kroužky: 

     

Čtvrtek KERAMIKA (pracovala 2 oddělení)           DDM Beroun 

Středa  ANGLIČTINA    externí vedoucí, rodilý mluvčí 

 

Výuka SZUŠ Dr. Tauberové: 

 

Středa             FLÉTNA, KYTARA              1 oddělení  

                       KLÁVESY, KLAVÍR, NAUKA, SBOR       1 oddělení  
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Akce školy  

Září 2021 

 

1. 9. Zahájení šk. roku 

8. 9. Vzpomínka na F. Nepila - výlet 1. – 5. 

ročník  

13. 9. Otevření hřiště pod kostelem – 1. a 2. 

roč.  

16. 9. Dopravní hřiště – 1. – 4. roč.  

17. 9. Olympijský běh – 4. – 5. roč. 

24. 9. Fotografování - 1. ročník  

24. 9. Cvičný poplach 

30. 9. Kytičkový den 

30. 9. Edubus – 3. – 5. roč. 

30. 9. Jednání ŠR v ZŠ  

 

Říjen 2021 

5. 10. Den úsměvů – všechny ročníky 

12.10. Divadlo Plzeňka – 1. – 3. roč. 

13.10. Plavecký výcvik – 2. a 3. roč. 

13.10. Vítání občánků – žáci 2. roč. 

20.10. Plavecký výcvik – 2. a 3. roč. 

20.10. Setkání se ZZ online - 1. roč. 

20.10. Vítání občánků – vybraní žáci 2. roč. 

22.10. Den stromů 1. – 5. roč. 

23. 10. Vítání občánků – žáci 2. roč. 

25.10. Beseda – adapt. aktivity – 2. a 3. roč. 

26.10. Beseda – adapt. aktivity – 4. a 5. roč  

 

Listopad 2021 

2. 11. Halloween 1. – 4. ročník  

9.11. Putování za sv. Ludmilou – 5. ročník  

10.11. Plavecký výcvik 2. a 3. roč.  

11.11. Putování za sv. Ludmilou – 4. ročník  

22.11. Větrníkový den 1. – 5. ročník  

23.11. Divadlo Lampion – 4. roč., 5. A  

24.11. Plavání 2. a 3. ročník  

 

Prosinec 2021  

1.12. Plavání – 2. a 3. ročník  

6.12. Mikulášská nadílka – 1. – 5. roč.  

8.12. Plavání - 2. a 3. ročník 

13.12. Preventivní den 1. – 5. ročník  

15.12. Plavání – 2. a 3. ročník 

20. – 22.12. Vánoce ve škole 1. – 5. roč. 

            - návštěva minizoo 

            - besídky  

21.12. Muzeum berounské keramiky 5. ročník 

22.12. Plavání 2. a 3. ročník 

 

Leden 2022 

5.1. Plavání 2. a 3. ročník  

7.1. Prev. program „Jsi on-line“ - 5. ročník   

12. 1. Preventivní den – 3., 4. ročník  

17.1. Dopravní výchova – 4. ročník 

24.1. Dopravní výchova 5.A  

25.1. Dopravní výchova 5. B 

26.1. Matematická olympiáda – 5. roč. 

 

Únor 2022 

7.2. Preventivní program 3. + 4. ročník 

 

Březen 2022 

7.3.   Psychohygiena – prevent.  program (uč.) 

18.3. Matematický klokan 2. – 5. roč. 

22.3. Návštěva předškoláků v 1. třídě 

24.3. Knihovna Hýskov – 4. a 5. ročník 

25.3. Knihovna Hýskov - 1., 2. a 3. ročník 

30.3. Preventivní program - 5. ročník 

31.3. Den otevřených dveří pro předškoláky 
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Duben 2022 

1.4. Country tance 1. – 5. ročník 

4.4. Kurz „První pomoc pro pedagogy“  

7.4. Preventivní program 1. – 2. ročník 

7.4. Zápis do 1. třídy 14:00 – 17:00 hod. 

12.4. Výlet na Karlštejn - 1. a 3. ročník 

13.4. Den otevřených dveří – velik. tvoření 

19.4. Výlet na Karlštejn – 2. a 4. ročník 

20.4. Výlet na Karlštejn  - 5. A a 5. B 

21.4. Den Země – org. 5. B pro 2. a 4. ročník 

21.4. Náhradní termín zápisu do 1. třídy 

22.4. Den Země – org. 5. A pro 1. a 3. ročník 

25.4. Jednání školské rady 

26.4. Soutěž ve vybíjené - 5. ročník 

26.4. SCIO testy - 3. ročník + 5. B 

28.4. Konzultace pro ZZ – 15:00 – 17:00 hod. 

28.4. SCIO testy – 3. + 5. A, 5. B 

29.4. Bádání – 2. ročník 

29.4. SCIO – 5. A 

 

Květen 2022 

2.5. Beseda s pí. Mevaldovou o p. F. Nepilovi 

5.5. Bádání – 1. ročník 

11.5. Preventivní program s p. Sixtou 2. a 3. 

roč. 

11.5. Kytičkový den – všechny ročníky   

17.5. Fotografování – 1. – 5. ročník 

18.5. Bádání – 3. ročník 

18.5. Focení na tablo – 5.a + 5.B 

23.5. ZOO Praha – 1. – 5.ročník  

24.5. Kouzelník - ŠD 

25.5. Bádání – 4. ročník 

30.5. Dopravní výchova – 4. ročník 

31.5. Testování pro ČŠI - 5.B 

31.5. Divadlo v KD – 1. – 3. ročník 

 

Červen 2022 

1.6. Dětský den 

2.6. Náhradní zápis pro ukr. Žáky 

13.6. Hravý konstruktér – 5.B 

15.6. Vítání občánků – vybraní žáci 1. a 2. roč. 

20.6. Hravý konstruktér – 5. A 

21.6. Pasování na čtenáře – 1. ročník 

22.6. Besídka – 3. ročník 

22.6. Besídka – 4. ročník 

23.6. Výlet do Nižboru – 2. ročník 

23.6. Čtení dětem v MŠ Hýskov – 5. ročník 

24.6. Žáci učí žáky – 1. a 2. ročník 

28.6. Rozlučka v KD  - 5. B 

29.6. Rozlučka v KD – 5. A 

 

Zahájení školního roku, pandemie covid-19, průběh školního roku  

Se zahájením školního roku nás čekalo plošné testování žáků na covid-19 (ve dnech 1.9. (2.9.). 

6. 9., 9. 9.)  Nebyl zjištěn žádný pozitivní záchyt viru. Testování ve všech třídách probíhalo za 

dodržování nařízených hygienických a epidemických pokynů MŠMT a KHS. Žákům 1. ročníku 

bylo umožněno testování s pomocí rodičů na zahrádce školy. Vše probíhalo bez problému, 

nebyly žádné pozitivní záchyty. 

V měsíci říjnu byla ve škole epidemická situace též bez problému, testování neprobíhalo, ale 

nebyly nahlášeny ani žádné pozitivní záchyty od ZZ. Ve škole byly důsledně dodržovány 

pokyny MŠMT a KHS. 
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Od pondělí 8. 11. 2021 bylo obnoveno plošné testování žáků ve školách. Testování probíhalo 

v jednotlivých třídách za přítomnosti TU a v nižších ročnících i za pomoci asistenta pedagoga, 

neboť testování testy Genrui a Sejoy bylo pro menší žáky náročnější (potřeba většího množství 

úkonů). V ojedinělých případech si žáci přinesli vlastní testy, na něž se vztahuje výjimka podle 

§ 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. pro antigenní testy pro použití laickou osobou.  

Z prvního listopadového testování vyšel 1 vzorek jako pozitivní na přítomnost antigenu viru 

covid-19. Žák byl ihned po zjištění výsledku izolován v izolační místnosti (tělocvična školy)     

a ihned byl kontaktován ZZ (zákonní zástupci). Škola vystavila potvrzení o pozitivním testu 

pro ZZ, který řeší následné kroky s poskytovatelem zdravotních služeb.  Další povinností školy 

bylo zaslání tabulky s informacemi o pozitivně testovaném žáku příslušné KHS. Současně 

veškeré informace o testování zaváděla škola do aplikace MŠMT, která shromažďuje data            

o všech testováních v jednotlivých dnech. 

Průběžně byli postupně dotestováváni žáci, kteří se nezúčastnili pondělního testování a po 

nemoci se vraceli do školy. 

Následně bylo testování prováděno s týdenní frekvencí, a to vždy v pondělí:  

• 17. 11. 2021 oznámil ZZ třídní uč. pozitivní výsledek PCR testu žákyně. Po konzultaci 

s KHS byla této třídě nařízena karanténa, a to do pátku 19. 11. 2021. Návrat žáků do  

školy v pondělí 22.11.2021 po absolvování PCR testu s negativním výsledkem.  

• 19. 11. 2021 další pozitivně testovaná žákyně, KHS nařídila karanténu do 22.11.2021 

• 21. 11. 2021 nahlášení pozitivně testovaného žáka téže třídy, karanténa prodloužena 

do 26. 11. 2021. Návrat žáků vždy s negativním výsledkem PCR testu. 

Testování v pondělí 22. 11 .2021 – testovalo se 81 žáků – byly zjištěny 2 pozitivní výsledky 

antigenního testu. Žáci opět čekali na své ZZ v izolační místnosti. Oba tyto výsledky škola 

nahlásila KHS, která rozhodovala o následných krocích. 

V případech, kdy při testování byla dodržena veškerá hygienická opatření a žáci se s pozitivně 

testovaným spolužákem setkali pouze ve chvíli testování, nebyla v této třídě nařízena karanténa. 

Škola měla na 23. - 26. 11. 2021 zorganizované individuální konzultace v jednotlivých 

ročnících. Na doporučení KHS však probíhaly individuální konzultace přes MS Teams, což 

bylo velmi náročné na organizaci a přípravu. 

Testování žáků a zaměstnanců školy probíhalo s týdenní frekvencí až do 20. 12. 2021. 

Informace o pozitivně testovaných byly zalány KHS a prováděny byly další nutné úkony. 

V termínu 23. 12. 2021 až 3. 1. 2022 proběhly vánoční prázdniny. 

S nástupem nového typu coronaviru Omicron v lednu 2022 byla četnost pozitivně testovaných 

žáků vyšší. Testování probíhalo v období od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022 vždy v pondělí a ve 
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čtvrtek, a nově i u zaměstnanců školy.  V tomto měsíci se hlášení o pozitivně testovaných často 

vizuálně měnily, tabulky byly stále rozšiřovány o další informace. Další změny se týkaly délky 

karantény, nástupu na karanténu, OČR.  

Denně byly vyplňovány tabulky v aplikace Covid FormsApp o počtech testovaných                         

(i dotestovaných) žáků a zaměstnanců + pozitivně testovaných a o kontaktech s pozitivně 

testovaným. Průběžně byla prováděna kontrola spotřebovaných testů a zásob na další testování. 

Od 7. 2. 2022 do 14. 2. 2022 probíhalo testování s týdenní frekvencí. Toto povinné testování 

ve školách a povinné testování zaměstnanců bylo mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví zrušeno ode dne 19. 2. 2022. Nadále však byla v platnosti podmínka, že žák 

s příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy.  

Dne 14. 3. 2022 byla ve všech školách a školských zařízeních zrušena povinnost nosit ochranný 

prostředek dýchacích cest. Nadále však byla dodržována hygienická nařízení a probíhala 

zvýšená hygiena a časté větrání. 

 

Po celé období září 2021 – březen 2022 bylo s epidemickou situací spojeno velké množství 

administrativy, která nad rámec dalších povinností velmi zaměstnávala všechny zaměstnance 

školy, narušovala výuku a celkový chod školy.  

Pro vedení školy byla velkou zátěží hlavně organizace zástupu v případě onemocnění 

zaměstnance nebo OČR zaměstnance (kdy bylo dítě v karanténě nebo nemocné), dále zajištění 

umístění pozitivně testovaných žáků do izolace, zajištění výuky přes MS Teams, vyplňování 

potřebných informací pro KHS, přeposílání informací z KHS zákonným zástupcům, zajištění 

výuky ve škole pro žáky a dohled nad žáky, kteří nešli do karantény. Dále bylo nutno zajistit 

vyzvedávání testů pro testování na MěÚ Beroun. ŘŠ často i o víkendech komunikovala s KHS 

zjišťovala aktuální informace, nahlašovala informace od ZZ o pozitivně testovaných žácích. 

Veškeré pokyny MŠMT a KHS zasílala všem zaměstnancům k prostudování. Zároveň byly 

veškeré aktuální informace z MŠMT ihned zveřejňovány na www.zshyskov.cz.  

 

Třídní učitelé zajišťovali vedení evidence testovaných žáků, předávali informace ZZ                        

o pozitivním záchytu, zajišťovali vyzvednutí pozitivně testovaných žáků ze školy, dle třídních 

knih vyplňovali obsáhlé hlášení o rizikových kontaktech, vč. data setkání s pozitivně 

testovaných žákem, zasílali DÚ pro samostatnou práci, v případě nařízené karantény třídy (nebo 

její části) zasílali informace a pozvánky na online výuku, kontrolovali výsledky PCR testů při 

návratu žáků do školy. 

http://www.zshyskov.cz/
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Paní uklízečky zajišťovaly dezinfekci učeben, židlí a lavic a řádnou likvidaci odpadu po 

testování. 

MŠMT a KHS velmi často zasílaly pokyny, ŘŠ ihned předávala informace ostatním kolegům. 

Dodržovala se veškerá hygienická nařízení, kontrolovalo se nošení roušek, časté větrání ve 

třídách. Každé pondělí probíhaly provozní porady, kde byly řešeny veškeré změny a nastalé 

situace v jednotlivých ročnících. 

 

Obrovskou zátěží pro všechny pedagogy byla příprava na online výuku v programu MS Teams 

(v případě karantény celé třídy, její části nebo jednotlivců).  

Vytváření pozvánek, příprava materiálů k výuce, vkládání úkolů a jejich následná kontrola           

a zejména výuka a řešení častých potíží (s připojením, špatným signálem apod.) ze strany žáků, 

bylo časově velmi náročné. Všichni byli proto velmi rádi, když se ve škole sešli při výuce 

v lavicích.  

Zbývající měsíce do konce školního roku již nebyla vydána žádná mimořádná opatření 

v souvislosti s onemocněním covid - 19 a výuka a školní aktivity a akce probíhaly bez omezení.  

                                      

 

Začátkem školního roku řešila ŘŠ dotazy rodičů týkající se přestupu žáků 5. ročníků na          

II. stupeň. Jelikož se jedná o problém několika posledních let, bylo jasné, že vzhledem k počtu 

našich páťáků (35 žáků) bude jejich umístění ještě obtížnější.  V této záležitosti proběhlo 

několik jednání starostů okolních obcí a vedení města Beroun.  

Z jednání vyplynulo, že za umístění 1 žáka do berounské školy požaduje Město Beroun ročně 

32.000,- Kč. Starostka a místostarostka obce se v této souvislosti obrátily i na Středočeský kraj, 

MŠMT a místopředsedkyni PS. Výsledek jednání též nepřinesl žádnou záruku, že se žáci do 

berounských škol dostanou. Bohužel vzhledem k válce na Ukrajině od února 2022, musely dle 

sdělení berounské starostky berounské školy držet volná místa pro UA žáky.  
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Termín pro podání přihlášek na II. stupeň berounských škol byl 20. 5. 2022. Vzhledem k tomu, 

že počet volných míst v šestých ročnících nebyl dostatečný pro umístění všech přihlášených 

žáků z okolních obcí, proběhlo v pátek 17. 6. 2022 na Městském úřadu Beroun losování 

podaných žádostí o přestupy, a to za přítomnosti notářky a vedení města. Tohoto losování se 

mohli zúčastnit i rodiče přihlášených dětí. Losovány byly žádosti o přestup pouze u ZŠ 

Wagnerovo nám. a ZŠ Beroun - Závodí, neboť ostatní školy neměly pro umístění dětí do 

příštích 6. tříd žádné volné místo. Počet losovaných žádostí byl oproti původnímu předpokladu 

nižší, neboť několik rodičů své děti přehlásilo k trvalému pobytu do Berouna a školy je tedy ze 

zákona musely přijmout. Bohužel 2 žáci nebyli do žádné z berounských škol přijati. Jeden 

z nepřijatých žáků bude muset dojíždět do Křivoklátu, 1 žák do Hudlic.  

Paní ředitelku velmi mrzí, že k této situaci došlo, neboť vzhledem ke skutečnosti, že je povinná 

školní docházka, neměla by tato situace vůbec nastat. Ve chvíli, kdy žáci procházeli obavami 

z přestupu na jinou školu, losovalo se o ně a ještě v polovině června žáci a jejich ZZ nevěděli, 

na kterou školu se dostanou. 

 

Informace o některých akcích školního roku 2021/2022 

 

Zahájení školního roku  

Nový školní rok začal pro prvňáčky na školní dvoře. 18 prvňáčků přivítala paní ředitelka, třídní 

učitelka, paní starostka a paní místostarostka. Noví prvňáčci obdrželi pamětní medaili, drobné 

dárky a sáček na cvičební úbor se svým jménem. Slavnostní zahájení měli možnost sledovat 

rodiče, babičky a dědečkové. Po úvodním zahájení odešli žáci společně se svojí paní učitelkou 

do třídy, kde na ně čekaly na lavicích další školní pomůcky, které si odnesli v aktovkách domů. 
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Vzpomínka na spisovatele Františka Nepila 

Dne 8. 9. 2021 jsme si připomněli 26. výročí úmrtí spisovatele p. Františka Nepila. Na tento 

den byla pro žáky naplánována vycházka k jeho rodnému domu a k místu jeho odpočinku na 

hřbitově ve Stradonicích. V rodném domě jsme navštívili expozici s ukázkami různých titulů 

jeho knih pro děti a dospělé. U hrobu F. Nepila jsme zapálili svíčky a položili květiny. Následně 

si žáci v jednotlivých třídách přečetli i poslechli ukázky z jeho tvorby pro děti a vypracovali 

pracovní list.  

Paní ředitelka následně obdržela od pí. Heleny Mevaldové - dcery pana Františka Nepila 

poděkování za tento vzpomínkový akt.  

                       

 

Slavnostní otevření hřiště pod kostelem – 13. 9. 2021 

Žáci 1. a 2. ročníku společně s paní starostkou slavnostně otevřeli nové dětské hřiště 

v prostoru pod kostelem. Žáci nyní mohou využívat např. lanovou pyramidu a dráhu, 

novou skluzavku a prolézačku. 
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Cvičný poplach 

Dne 24. 9. 2021 v 9:35 hod. byl školnicí vyhlášen cvičný poplach zvoláním Hoří. Všichni žáci 

s vyučujícími opustili své učebny a přesunuli se na dvorek před školou. Nahlášený počet 113 

žáků (ze 129) souhlasil s následnou kontrolou třídních knih. Evakuace trvala 2 min 05 sec. 

Žáci byli ředitelkou školy pochváleni, že opouštěli školu rychle, bezpečně a bez chaosu. 

                      

 

Edubus  - pojízdná polytechnická laboratoř – 30. 9. 2021   

Jednalo se o 45minutový program Sucholedokouzla. V semináři děti pochopily sublimaci, 

vyzkoušely si, jak je to s hustotou plynného oxidu uhličitého a zažily řadu efektních pokusů, 

které suchý led umožňuje provést. 

Odpoledne byl program určen učitelům. Formou praktických ukázek si paní učitelky mohly 

vyzkoušet mnoho moderních pomůcek, které byly k dispozici na palubě mobilní laboratoře 

Edubusu.  
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Den úsměvů – 5. 10. 2022 

Každý ročník měl za úkol nafotit vtipné fotky a následně z nich vytvořit krátký legrační film. 

Jednotlivé třídy pak mohly porovnat své nápady. Akce se velmi zdařila a žáci měli celý den 

úsměv na tváři. 

                                 

 

Divadelní představení – Pohádky do kapsy 

Žáci prvního až třetího ročníku se v úterý 12. října vydali za dodržení všech hygienických 

opatření v současné době autobusem do Berouna na divadelní představení Pohádky do kapsy. 

Obě pohádky si žáci moc užili a návštěva divadla přinesla všem velmi pěkný kulturní zážitek. 
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Den stromů – 22. 10 .2022 

Naši žáci si v tento významný den připomněli důležitost stromů pro lidstvo, a to formou 

poznávaček druhů jehličnatých a listnatých stromů.  Nejúspěšnější řešitelé dostali diplom             

a malou odměnu. Tato akce se na naší škola stává již tradicí. Žáci si zábavnou formou 

zopakovali své znalosti o stromech, uvědomili si význam přírody pro člověka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Vítání občánků – 13. 10., 20. 10., 23. 10. 2021 a 15. 6. 2022 

Vybraní žáci 1. a 2. ročníku přednesli v rodném domě spisovatele p. Františka Nepila 

přítomným rodičům a malým občánkům několik veselých básniček s tématikou rodičovství. 

Jedná se o tradiční slavnostní akt, kterého se naši žáci pravidelně zúčastňují. 
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Sběr vysloužilých baterií 

Žáci 1. – 5. ročníku opět sbírali v rámci projektu Recyklohraní vysloužilé baterie z domácí 

elektroniky. Žáci odevzdávali baterie do připravených boxů nebo vyrobených papírových 

„baterkožroutů“. Celkem bylo v průběhu školního roku 2021/2022 sebráno 238 kg starých 

baterií. 

              

 

Halloween ve škole 

Dne 2. 11. 2022 probíhala v 1. až 4. ročníku výuka v duchu Halloweenu. Žáci se proměnili 

v čarodějnice a čaroděje, hráli různé hry, vyráběli výrobky a obrázky. V podobném duchu 

probíhal i program v ŠD, kdy čarodějné bytosti plnily tajemné úkoly a na závěr si zatančily při 

strašidelné diskotéce.  
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Putování za sv. Ludmilou 

Dne 9. 11. 2022 se žáci 5. ročníku zúčastnili výukového programu Putování za svatou 

Ludmilou. V Komunitním centru Tetín se dozvěděli spoustu zajímavostí o jejím životě                   

a následně se s paní průvodkyní prošli po tetínských kostelích. 

         

 

Větrníkový den – 22. 11. 2022 

Každoročně probíhá na naší škole Větrníkový den, který má za cíl seznámit žáky s nemocí 

cystická fibróza. Žáci 1.- 5. ročníku si v rámci osvěty vyrobili nádherné větrníky z papíru. 
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Divadlo Lampion – 23. 11. 2022 

Žáci 4. roč. a 5. A vyrazili na divadelní představení do kladenského divadla Lampion na 

představení Kde bydlí strach. Jednalo se o strašidelný příběh odehrávající se v Mexiku. 

Představení bylo doprovázeno živou hudbou a loutkami. 

                 

 

Mikuláš ve škole – 6. 12. 2022 

Všichni páťáci si pro mladší spolužáky připravili na školní zahradě předvánoční dopoledne plné 

soutěží. Po splnění všech úkolů s mikulášskou tématikou ještě Mikulášovi a jeho skupině 

zazpívali písničku nebo zarecitovali báseň. 
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Muzeum berounské keramiky – 21. 12. 2021 

Dne 21. 12. 2021 vyrazili žáci obou pátých tříd vlakem do Berouna do Muzea berounské 

keramiky, kde navštívili stálou expozici a výstavu keramiky a dozvěděli se spoustu zajímavostí 

o jejím vzniku a historii na Berounsku. Zpět do školy došli krásnou procházkou po cyklostezce. 

                        

 

Vánoce ve škole 

Ve dnech 20. – 22. prosince byla v prostorách školy cítil vánoční atmosféra. Ve všech třídách 

se žáci s paními učitelkami zaměřili na trénování besídek, výrobu vánočních přáníček                      

a dekorací. Navzájem si rozšiřovali obzory povídáním o vánočních zvycích a tradicích. 

Nechyběla ani tradiční nadílka. 
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Preventivní dny 

V jednotlivých ročnících probíhaly v průběhu měsíců prosinec 2021 a leden 2022 preventivní 

dny na rozvoj spolupráce a vzájemného respektování se. S lektorem Mgr. Sixtou si všichni žáci 

vyzkoušeli sdílené aktivity na rozvoj a upevňování přátelských vztahů a respektování pravidel 

v třídním kolektivu. 

 

 

Houstone, máme problém….. 

Dne 6. února absolvovali žáci 3. a 4. ročníku prožitkový program, ve kterém se stali astronauty 

na dobrodružné a pro lidstvo zásadně důležité misi do vesmíru. Během dvou vyučovacích hodin 

žáci řešili zajímavé úlohy úkoly inspirované metodou výuky matematiky prof. Hajného. Díky 

rozmanitým činnostem zažili pocit úspěchu a poznali svoji důležitost v kolektivu. 
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Česko čte dětem 

V průběhu měsíce února se žáci 3. ročníku v rámci hudební výchovy věnovali písním autorů   

Z. Svěráka a J. Uhlíře s jarní tématikou. Následně v rámci projektu Česko čte dětem přednesla 

paní ředitelka žákům báseň, silně se dotýkající nadcházejícího jara. 

 

 

Čaj o druhé v domku F. Nepila 

Žáci 5. ročníku, navštěvující čtenářský kroužek, se 9. března 2022 vydali do Spolkového              

a informačního centra Hýskov, kde navštívili expozici spisovatele F. Nepila a poté si přečetli 

úryvky z jeho knih. Následně si na zahradě zahráli hry s názvy knih, které tento hýskovský 

rodák napsal. 
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Návštěva MŠ Hýskov 

Dne 22. 3. 2022 se naši prvňáčci již nemohli dočkat svých kamarádů z mateřské školky. Pro 

všechny si připravili malé dárky a spoustu her na školním dvorku. Malí předškoláčci si mohli 

vyzkoušet sezení v lavicích a prohlédnout třídu. Prvňáčci se pak pochlubili vším, co už se 

naučili. 

                     

 

Den otevřených dveří 

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 měli malí předškoláčci opět možnost prohlédnout si budovu školy, 

tentokrát i se svými rodiči. V tělocvičně byly pro děti připraveny zábavné a vědomostní úkoly 

a v učebně budoucího 1. ročníku byly připraveny paní ředitelka a paní učitelka k zodpovězení 

všech dotazů. 
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Country tance v tělocvičně 

První dubnový den měli všichni žáci naší školy možnost zúčastnit se kurzu country tanců, vč. 

výkladu a nácviku, pod vedením p. Procházky, lídra občanského sdružení (spolku) SDC 

Šumaváček. Forma výkladu byla hezká a zábavná. Trénink byl zahájen vysvětlením a ukázkou 

kroků a žáci si jej velmi užili.  

               

 

Školení první pomoci – 4. 4 .2022  

Dne 4. 4. 2022 proběhl v naší škole kurz „První pomoc pro pedagogy. Tohoto školení se 

zúčastnili všichni zaměstnanci školy a každý si mohl za pomoci lektorky vyzkoušet různé 

záchranné techniky. Školení bylo pro všechny velmi přínosné. 
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Zápis do 1. třídy  

Ve středu 13. 4. 2022 proběhl v budově školy zápis do 1. třídy. Děti při zápisu plnily různé 

úkoly z oblasti M, ČJ, Prv. ale též paním učitelkám zarecitovaly básničku nebo zazpívaly 

písničku. Do 1. ročníku bylo přijato 28 žáků, 3 zákonní zástupci předškoláků požádali o odklad 

PŠD o 1 rok. 

                                

 

Expedice Čtyřlístek 

Žáci 1. a 2. ročníku se dne 7. 4. 2022 vydali na výlet spolu s Fifinkou, Myšpulínem, Pinďou      

a Bobíkem, aby nahlédli pod pokličku nejznámějšího českého dětského komiksu. Děti si 

v rámci interaktivního programu vyzkoušely, jak fungují komiksová kouzla a naučily se 

dorozumívat prostřednictvím bublin. 
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Den otevřených dveří 

Ve středu 13. 4. 2022 proběhl již tradiční Den otevřených dveří. Žáci si vyzkoušeli pletení 

košíčků z proutí, vyrobili si vážky z korálků, nechybělo pečení perníčků, zdobení 

velikonočních vajíček a výroba dalších velikonočních dekorací. Během dopoledne navštívili 

školu rodiče, zástupci OÚ a další občané Hýskova. 

                         

 

Velikonoční Karlštejn 

V průběhu měsíce dubna se postupně všechny ročníky ze školy vydaly vlakem do Karlštejna. 

Žáci s paními učitelkami došli na hrad, kde se při zajímavém výkladu pana průvodce dozvěděli 

spoustu zajímavostí ze života Karla IV. Po prohlídce velikonočně vyzdobeného hradu si většina 

žáků koupila drobný suvenýr. 
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Den Země – 21. a 22. dubna  

V rámci Dne Země si žáci 5. tříd připravili pro své mladší spolužáky nápaditá stanoviště se 

zajímavými úkoly. Na jednotlivých stanovištích se třídily odpadky do barevných nádob a plnily 

se další úkoly zaměřené na ekologii. Cestou zpět do školy obdrželi všichni plastový pytel                

a sbírali odpadky nalezené cestou. 

                     

 

Bádání a experimentování 

V rámci projektu Šablony III byl pro žáky 1. – 4. ročníku připraven velmi zajímavý projekt 

související s environmentální výchovou. V teoretické části se žáci seznámili s koloběhem vody 

v přírodě a připomněli si význam vody pro život. V praktické části si vyzkoušeli, jak z bonbónů 

vyrobit duhu nebo bublinkového hada. 
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Setkání s pí. Mevaldovou 

Dne 2. května navštívila naši školu dcera spisovatele Františka Nepila paní Helena Mevaldová. 

Do školy přivezla knihy svého otce, které škole věnovala a ze kterých četla žákům různé 

úryvky. Následné povídání o životě pana Nepila, doplněné fotografiemi bylo velmi zajímavé     

a jistě ho v budoucnu zopakujeme. 

                                 

 

Výlet do ZOO Praha 

V tomto školním roce adoptovala naše škola 2 zvířátka chovaná v ZOO Praha. Jako poděkování 

obdržela škola slevu na vstupném pro žáky, a tak se 23. května 2022 vydaly všechny třídy 

s paními učitelkami na výlet do pražské ZOO. Počasí se povedlo a všichni si výlet moc užili. 
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Výlet do Nižboru 

Ve čtvrtek 23. května se druháci vydali na pěší výlet do Nižboru, kde navštívili velmi pěknou 

expozici malých lesních skřítků Skřítečkov. Děti expozicí provedla sama autorka, paní Jana 

Koterová. Výstava se všem moc líbila a byla dobrou inspirací na prázdninový výlet. 

 

 

Hravý konstruktér 

V rámci polytechnické výchovy absolvovali žáci 5. ročníku program „Hravý konstruktér“. Ve 

skupinách nebo samostatně plnili různé úkoly, např. stavěli konstrukci ze špejlí a spojovacích 

dílků vytištěných na 3D tiskárně. Též se dozvěděli spoustu zajímavostí o vesmíru, atmosféře    

a o fungování strojů. 
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Akce sportovně zaměřené 

 

Dopravní výchova – 16. 9. 2021 

I v letošním roce byla pro žáky 1. - 3. ročníku zajištěna výuka dopravní výchovy. Školní dvůr 

se na celé dopoledne proměnil na silnici, jak ji známe z běžného dopravního provozu. 

Nechyběly dopravní značky, křižovatky i semafory, ale ani „policisté“, kteří bedlivě sledovali, 

zda někdo neporušuje dopravní předpisy. Žáci si ověřili své znalosti o bezpečném pohybu 

v silničním provozu. 

                         

 

Dopravní výchova – leden 2022 

Během několika dnů absolvovali žáci 4. a 5. ročníku dopravní výchovu s odborným lektorem 

p. Kvasničkou. Každá třída se v 5 vyučovacích hodinách seznámila se základními pravidly 

silničního provozu a různými dopravními situacemi.  Výuka byla zpestřena řadou ilustračních 

ukázek a videí a pro žáky byla velmi poučná. 
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Plavecký výcvik 

Během 10 dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku, které probíhaly v měsících listopad 2021 

až leden 2022 v berounské Laguně, si žáci 2. a 3. ročníku zdokonalili plavecké styly.  

Během výcviku využívali různé plavecké pomůcky a hráli hry.  

Děti plavecký výcvik zvládly s radostí     a zaujetím, překonaly i počáteční obavy. Každou lekcí 

byl znát viditelný pokrok. 

 

 

Vybíjená – okresní kolo 

Dne 26. 4. 2022 se ve sportovní hale Eden v Berouně konalo okresní kolo turnaje škol ve 

vybíjené. Naši žáci vzorně trénovali při hodinách tělocviku a po několika zápasech se soupeři 

skončili ve své skupině na 4. místě. Skvěle reprezentovali naši školu. 
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Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Na dopravním hřišti a běžecké dráze Beroun si dne 20. května 2022 vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

poměřili svoji zručnost a vytrvalost s ostatními týmy, a to v dopravní soutěži mladých cyklistů. 

Následně předvedli své znalosti v oblasti dopravních předpisů a zdravovědy v ZŠ Wagnerova. 

Ve své kategorii se umístili se na krásném 2. místě. 

                          

 

Dopravní výchova  

Ve dnech 30. a 31. května 2022 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili dopravní výchovy pro malé 

cyklisty na dopravním hřišti v Berouně. Nejprve všichni účastníci vyplnili dopravní test                

a následně absolvovali jízdu zručnosti s důrazem na dodržování pravidel silničního provozu. 

Akce byla velmi zdařilá a většina žáků si odnesla průkaz cyklisty. 
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Výtvarné a literární akce 

 

Požární ochrana očima dětí 

Naše škola se každoročně zapojuje do výtvarné     a literární soutěže Požární ochrana očima 

dětí a mládeže. Tuto celostátní soutěž vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

V letošním roce se žáci naší školy umístili v této tematicky zaměřené soutěži na předních 

příčkách.  

 

                      

Soutěž Barvy podzimu 

V rámci environmentální výchovy vyhlásila naše škola výtvarnou a fotografickou soutěž na 

téma BARVY PODZIMU. Úkolem bylo ztvárnit podzimní přírodu. Žáci se mohli zapojit              

v těchto kategoriích: kreslený obrázek, přírodní koláž, fotografie přírody nebo fotografie stavby 

či obrazu z přírodnin. Práce byly zadány jako domácí, takže se mohli zapojit s malou dopomocí 

i rodinní příslušníci. Sešlo se celkem 40 velmi zajímavých a nápaditých prací, takže bylo 

opravdu těžké vybrat ty nejlepší.  

Výstava byla velmi zdařilá a měla velký ohlas. Sice byli vyhodnoceni vítězové, ale pochvalu    

a uznání zaslouží všichni, kteří se zúčastnili.  
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Národní divadlo – výtvarné ztvárnění kulturní památky 

V říjnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Národní divadlo – naše chlouba“, kterou                      

u příležitosti 140. výročí jeho otevření uspořádala ZŠ Tmaň. Naši žáci namalovali krásné 

tematické obrázky.  

Nejlepší práce jsme zaslali do soutěže, ostatní práce zdobily prostory školy. Vyhlášení vítězů 

proběhlo 1.12.2021. Žákyně 4. ročníku naší školy se umístila na krásném 2. místě. 
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Charitativní akce 

 

Veřejná sbírka – Liga proti rakovině. 

Dne 30. 9. 2021 se naše škola opět zapojila do veřejné sbírky – Liga proti rakovině – kytičkový 

den. V jubilejním 25. ročníku jsme v naší škole vybrali 3.740,- Kč na boj proti této zákeřné 

nemoci. 

 

Dne 11. května 2022 jsme do dalšího ročníku této veřejné sbírky opět aktivně zapojili. Žáci         

i zaměstnanci školy ZŠ Hýskov podpořili koupí žluté kytičky Měsíčku lékařského boj proti 

zákeřné rakovině. V 26. ročníku jsme vybrali a neziskové organizaci poslali 3.120,- Kč.  

Celkem tedy za školní rok 2021/2022 přispěla naše škola částkou 6.860,- Kč. 
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Nadace AGEL 

Žáci naší školy s velkým zájmem vyráběli v předvánočním čase v hodinách VPV a ve školní 

družince rozmanitá vánoční přáníčka pro seniory v nemocnicích, kterým opět o Vánocích 

nebyly umožněny návštěvy jejich blízkých a příbuzných. Přáníčka jim rozdali zástupci nadace 

AGEL, která je neziskovou organizací zabývající se pomocí lidem v tíživé životní situaci. 

 

                     

 

Zahájení školního roku, pandemie covid-19, průběh školního roku, akce školy – zpracovala     

M. Kamešová 
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j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 

 

Ve dnech 11. – 15. března 2022 proběhla v naší škole inspekční činnost provedená 

inspektorkami ČŠI Praha. 

Předmětem činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků základního         

a zájmového vzdělávání, dle příslušných školních a vzdělávacích programů a jejich naplňování 

v souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. 

Dle hodnotící inspekční zprávy je prostředí školy pro vzdělávání vstřícné, sociálně pozitivní      

a komunikačně a esteticky podnětné. Většina žáků dosahuje velmi dobrých výsledků. 

Jednání žáků v průběhu inspekční činnosti svědčilo o vhodném působení pedagogických 

pracovníků v dané oblasti. Slabší stránkou je časová prodleva při přesunu žáků na TV do 

tělocvičny při MŠ Hýskov. Dále bylo vedení školy doporučeno zkvalitnit kontrolní činnost ve 

vztahu k dodržování vzdělávacího obsahu.  

Celkově byla škola hodnocena velmi pozitivně, od poslední kontroly byl zaznamenán velký 

posun – vzdělávání je efektivně podpořeno textovými a obrazovými materiály, sportovním 

náčiním a dalšími didaktickými pomůckami. Účelně je využívána digitální technika, informační 

a komunikační technologie. 

 

Výsledky dalších kontrolních činností: 

 

Kontrola zřizovatel: 

22. 2. – 23. 2. 2022 - Veřejnoprávní kontrola o hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ 

Hýskov za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 – v rámci této veřejnoprávní kontroly nebyly 

zjištěny žádné neobvyklé finanční a majetkové operace, ani operace, které by představovaly 

pro kontrolovanou osobu významná rizika. 

25. 8. – 26. 8. 2022 Veřejnoprávní kontrola o hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ 

Hýskov za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 – kontrolou nebylo zjištěno porušení právních 

předpisů a nebyly shledány žádné nedostatky. 

25. 4. 2022 – Prověrka BOZP – starostka a místostarostka obce, ŘŠ, ZŘŠ a školnice – zjištěny 

pouze závady nemající zásadní vliv na chod školy (výměna vodovodních baterií ve třídách, 

výměna kliky u vrátek – zvenku koule, zvýšení plotu na zahrádce pod školou z důvodu BOZŽ). 

Z kapacitních důvodů by bylo žádoucí rozšíření kabinetu ŠD, ředitelny, sborovny – např. 

nástavbou nad šatnou. V dokumentaci školy nebyly shledány žádné nedostatky.  
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Další kontrolní činnost 

Dne 4. 1. 2022 Mudr. Běhanová - prohlídka budovy školy, kontrola a aktualizace 

traumatologického plánu. Závěr prohlídky – bez zjevných závad. 

Dne 30. 8. 2022 roční prověrka BOZP – Petr Svoboda (OZO v prevenci rizik). Při podrobné 

kontrole budovy školy byly zjištěny 2 závady - nevyznačená maximální nosnost u polic ve 

skladu tělocvičných pomůcek a nebezpečný úložný prostor ve venkovním skladu pomůcek. 

Termín pro odstranění závad je 30. 9. 2022. 

 

Plán ozdravných opatření ZŠ: 

Výměna vod. baterií v přízemí a 1. p.  Opravy nefunkčních zářivek 

Oprava poklopu na půdu    Odvzdušnění topení, dopuštění vody 

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

Oprava plotu – utržené šroubky   Doplnění písku na zahrádce 

Opravy skříní a regálů    Pročištění potrubí umyvadel, pisoárů, WC 

Malování  - 1. p.     Nové izolační prahy tělocvična a chodba  

Opravy kování oken – 1. p.    Výměna prkének na WC   

 

Z důvodu havarijního stavu střechy nad zadní šatnou došlo při vydatnějších deštích v měsících 

červnu a červenci k protečení vody přes světlo a promáčení a zplesnivění sádrokartonového 

stropu. V druhé polovině měsíce srpna došlo k opravě tohoto havarijního stavu – byla 

provedena výměna staré eternitové střešní krytiny za novou plechovou a v prostorách šaten byly 

vyměněny sádrokartonové desky na stropě. Instalována byla 3 nová stropní svítidla a prostory 

byly vymalovány. 

Též v druhé polovině srpna byla provedena oprava povoleného kovového nosníku stropu 

v učebně v přízemí. Při opravě došlo k jeho správnému umístění, k zasádrování a k výmalbě 

místa opravy. 

  

Nové vybavení školy: 

Nové mobil. telefony    sluchátka k NTB   

Notebook ASSUS 10 ks   reproduktory    

Plastové rámy na výkresy   Box na ukládání a hromadné nabíjení NTB 

Skříňka na sešity a učebnice před ZŠ 
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Pedagogické rady, jednání:  

Během školního roku proběhlo: 

4 x pedagogická porada, 13 x provozní porada, 2 x metodické sdružení, 7 x výchovné jednání,               

14 x porada vychovatelek ŠD a AP. 

 

V září 2021 proběhlo jednání v ředitelně školy za osobní přítomnosti problémového žáka, jeho 

ZZ, TU, ŘŠ. Ze všech jednání (výchovná jednání, výchovné sezení) byly vždy vyhotoveny 

zápisy, viz. KL žáků.  

 

Informace zákonným zástupcům:  

- třídní schůzky - informace o organizaci šk. roku 2021/2022 – dne 16. 9. 2021  

- konzultace se ZZ 25. – 26. 11. 2021, 28. 4. 2022 

- časté zasílání neustále se měnících informací emailem zák. zástupcům - ŘŠ, TU  

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

- po telefonické domluvě individuální schůzky se zákonnými zástupci 

- www. stránky školy  

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

- v notýskách žáků 

 

Stížnosti, připomínky, oznámení: 

V říjnu 2021 zaslal ZZ žákyně ředitelce školy email ohledně chování nového spolužáka vůči 

ostatním. Vzhledem k nestandardnímu chování tohoto žáka bylo ihned jednáno za přítomnosti 

ŘŠ a TU s jeho ZZ, ve třídě proběhla třídnická hodina na uvedené téma, žáci si zopakovali 

pravidla třídy a učili se řešit problémové situace. Další incidenty nebyly zaznamenány. 

V prosinci 2021 obdržela ředitelka školy upozornění na šikanu ze strany ZZ jedné za žákyň 

školy. V oznámení bylo uvedeno, že k šikaně mělo dojít cestou do ŠJ. Okamžitě bylo ve 

spolupráci s předsedou oblastní rady OOJ Stř. Čechy a specialistou v   oblasti prevence 

rizikového chování dětí a mládeže zahájeno šetření. Ředitelka školy vedla pohovory s žáky, 

TU, vychovatelkami. Ve třídách proběhly tematicky zaměřené třídnické hodiny za účasti 

školního metodika prevence. V 5. ročníku vedl odborník intervenční programy. Na základě 

důkladného prošetření nebyla šikana na ZŠ Hýskov prokázána. 

 

Z obou šetření jsou evidovány a archivovány písemné zápisy – č.j. 262/2021, 292/2021. 
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k) Základní údaje o hospodaření školy rok 2021 
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Rozdíl mezi příjmy a výdaji je Kč 2 252,-, čili kladný hospodářský výsledek. 

Na základě rozhodnutí rady obce bude tento zisk takto rozdělen : tvořen rezervní fond 
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Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 ZŠ Hýskov – 

dodatek 

 

Zpracovala Iva Hřebíčková, účetní 
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Údaje o zapojení školy do projektů, spolupráce s jinými organizacemi, 

charitativní akce, dary, praxe studentů – nepovinné údaje. 

 

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

 

Projekt Mléko do škol - škola je zapojena do projektu od 1. 9. 2017. 

 

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

zřizuje školní jídelnu. Dotace byla přiznána 2 žákům. Další ZZ projekt nevyužili. 

 

Národní plán doučování – během celého školního roku probíhalo na naší škole pod záštitou 

MŠMT a NPI doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem je zmírnit negativní 

dopady výpadku prezenční výuky během pandemie covid – 19. 

 

Projekt OP VVV Šablony pro ZŠ III. 400.646,- Kč – tandemová výuka, sdílení zkušeností 

pedagogů,  klub pro žáky (deskové hry, čtenářský), doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem, využití ICT ve vzdělávání, projektový den ve výuce. 

Projekt byl zahájen 1. 9. 2021 a ukončen bude k 31. 8. 2023.  

 

Spolupráce se zřizovatelem: 

 

• vystoupení na obřadu Vítání občánků 

• výstava obrázků na nástěnkách v prostorách vstupní haly na OÚ a na školním 

dvoře v době třídních schůzek 

• návštěva místní knihovny 

• výroba vánočních přáníček pro nadaci Agel pečující o pacienty sociálních služeb           

a LDN 

 

Spolupráce s MŠ Ledňáček Hýskov: 

   

• Návštěva předškoláků v 1. třídě 

• Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky  

• Účast učitelek na besídce předškoláků v KD Hýskov 
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• Čtení žáků 5. ročníku předškoláčkům  

 

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

• setkání ředitelek škol: 5 schůzek 

• výtvarná soutěž – Národní divadlo 

 

MAP Beroun:  

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

Charitativní akce:  

• sbírka Fond Sidus – vybráno 5.000,- Kč na pomoc nemocným lidem, finanční              

a materiální zajištění 

• veřejná sbírka Liga proti rakovině – září 2021 a květen 2022 – prodejem kytiček 

vybrala naše škola celkem 6.860,- Kč. 

• adopce zvířete ZOO Praha – 7.743,- Kč 

• sbírka Život dětem – vybráno 2.890,- Kč 

 

Sponzorské dary:  

• ZZ žákyně 3. ročníku 5.000,- Kč 

• ZZ žákyně 5.B 1.750,- Kč 

• ZZ žákyně 2. ročníku 450,- Kč 

• ZZ žákyně 2. ročníku 720,- Kč  

• Filmhunters s.r.o. – 7.500,- Kč 

• Stillking Features, s.r.o. – 15.000,- Kč 

 

Radě obce zasláno k projednání oznámení o přijetí těchto 6 finančních a 1 věcného daru. 

Veškeré finanční prostředky budou využity na školní pomůcky, vybavení a odměny pro žáky. 

 

Stáže, praxe studentů: 

Studentka SpŠ Beroun Z.V. – 8. 9. 2021 - 1 den v ŠD 

Studentka 3. ročníku PF UK Praha - říjen 2021 – únor 2022 (24 hodin) 
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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.  

Několik měsíců byla v souvislosti s epidemií covid – 19 nastavena přísná protiepidemická                      

a hygienická opatření, účastníci ŠD se 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 

 

Do I. oddělení ŠD bylo v hodnoceném období září – červen zapsáno 18 účastníků (11 dívek       

a 7 chlapců). I když převážná část školního roku byla ovlivněna opatřeními souvisejícími 

s onemocněním covid - 19, s prvňáčky jsme si družinku moc užili. Velmi rádi všichni tvoří          

a malují, a tak jsme vždy v případě nepříznivého počasí kreslili, vyráběli a zkrášlovali si 

prostory družinky. Pokud však počasí dovolilo, pobývali jsme spolu s kamarády z dalších 

oddělení venku.  
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Pro zvýšení manuální a rukodělné činnosti: 

Během školního roku účastníci měli možnost vyrobit si výrobky či nakreslit obrázky 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, zahrádku a oblast pod kostelem.  

 

Během roku proběhlo v družince několik soutěží. V některých jsme změřili síly s účastníky 

dalších oddělení. Zaskotačili jsme si při halloweenské diskotéce, rozbalili si dárky pod 

stromečkem, zasoutěžili si v rámci Dne pálení čarodějnic a Dne dětí a navštívil nás i kouzelník. 

Již se těšíme na naše další aktivity. 

                      

II. oddělení školní družiny při ZŠ Hýskov 

V II. oddělení ŠD bylo v hodnoceném období zapsáno celkem 16 účastníků. Jednalo se                  

o 4 dívky a 12 chlapců.  

Během školního roku se 1 účastník odhlásil a 1. 4. 2022 byla do ŠD přijata nová účastnice. Ke 

dni 30. 6. 2022 byla družina ukončena s počtem 16 účastníků. 

 

Jelikož nám přálo počasí, účastníci většinu času trávili na čerstvém vzduchu v pohybu na hřišti 

ZŠ (míčové hry, fotbal i soutěže mezi odděleními). Též se hojně využívaly prolézačky u kostela 

a naši zahrádku, kde si účastníci mohli stavět dle fantazie stavby z písku, či si trénovat hraní 

ping pongu. V chladnějším období jsme využili naše ruce k výrobě předmětů, přáníček                     
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i dárečků. Již v říjnu proběhlo halloweenské odpoledne, kde si všichni zasoutěžili o odměny, 

byl vyhodnocen i nejhezčí kostým.  

O Vánocích přišla nadílka hraček pod stromeček, které nás moc potěšily. V dubnu se hrami 

s odměnami oslavily Čarodějnice. Též nás navštívil „kouzelník“ a než skončil školní rok, 

proběhl Den dětí, plný soutěží i odměn. 

 

III. oddělení školní družiny při ZŠ Hýskov 

 

K 1. 9. 2021 bylo přihlášeno do školní družiny 28 účastníků. K 2. 9. 2021 se přihlásili další                     

2 a k 6. 9. 2021 další účastník. Celkem tedy mělo III. oddělení k 6. 9. 2021 31 účastníků. Z toho 

16 dívek a 15 chlapců. 

 

Vzhledem k pandemii covid-19, která zasáhla negativně do provozu škol, školní družina tak 

byla výrazně omezena. K 30. 6. 2021 bylo III. oddělení ŠD ukončeno s počtem 25 účastníků. 

 

Protiepidemická a hygienická opatření znemožňovala sdružování dětí napříč odděleními. Za 

cíl dle pracovního listu tematicky rozděleného na měsíce do celého školního roku se kladl důraz 

na tyto činnosti: cvičit paměť a postřeh, hrami vybízet k přemýšlení o věcech kolem nás, 

upevňovat ve hrách znalosti z vyučování a využívat k tomu co nejvíce pobyt venku. 
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Zaměřili jsme se na vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí a přírodě. Velmi milá          

a poučná pro nás byla návštěva hýskovského řezbáře pana Viktory.  

Pomocí her a dramatizací jsme rozvíjeli slovní zásobu, rytmus a melodii mluveného 

slova, seznamovali se s lidovými tradicemi.  

                                            

Za školní družinu zapsaly vychovatelky: Tereza Kamešová – I. oddělení, Ivona Sonnewendová 

– II. oddělení a Valerie Heregová – III. oddělení. 

 

Ukončení školního roku 2021/2022 – rozloučení s žáky 5. tříd. 

 

V letošním školním roce se rozloučení s páťáky konalo ve dvou dnech.  V úterý 28. června 

uspořádala svoji rozlučku s hýskovskou školou třída 5. B. Od 17.00 hodin v sále Kulturního 

domu Hýskov předvedli všem přítomným pásmo písní, hudebních vystoupení, sportovních 

výkonů a scének, které několik posledních týdnů intenzivně nacvičovali. Po svém milém              

a zábavném vystoupení byli paní místostarostkou ošerpováni a obdrželi malý dárek jako 

upomínku na hýskovskou školu. 

                                

 

Ve středu 29. června své pásmo předvedli i žáci 5. A. V 17:00 hodin vstoupili na podium 

Kulturního domu Hýskov a zábavnou scénkou zahájili své představení. Stejně jako jejich 

spolužáci vystoupili s pásmem písní, hudebních a tanečních vystoupení. Následně byli 

ošerpováni a též obdrželi dárek na památku. 
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Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 19. 9. 2022 

Dne 22. 9. 2022 byla schválena školskou radou. 

Dne 5.10.2022   byla předložena k projednání RO Hýskov. 

 

V Hýskově: 16. 9. 2022      Mgr. Lenka Štětková 

             ředitelka školy 

  


