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Zhodnocení Koncepčních  záměrů ZŠ Hýskov, č.j. 16/2022 

2018 - 2022 

       ŠKOLA PRO DĚTI,  

ŠKOLA PRO RADOST 

     
Vize školy: 

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

 

 

 

 

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) Škola pro děti, škola pro radost podle rámcového 

vzdělávacího programu MŠMT  ČR Základní škola, č.j. 16 847/96-2 byl aktualizován.           

Pg radou byl schválen dne 16. 6. 2020, ŠR dne 22. 6. 2020. Platnost a účinnost nového ŠVP je 

od 1. 9. 2020.  

 

Pozitivní hodnocení, splnění zadaných úkolů v Koncepci rozvoje školy. 

• otevřena byla nová, prostorná tělocvična a školní jídelna při MŠ, zhotovitel je Obec 

Hýskov. Škola získala  nové  prostory, ale  musí do těchto prostor docházet.   

• dokončena je stavební úprava  ul. Školní, upraven je  prostor pod kostelem,kde je 

otevřeno dětské hřiště, které využívá ŠD k odpolednímu pobytu. V  ulici vznikly  

potřebné chodníky pro bezpečnost žáků, kteří přichází touto ulicí do školy i pro pohyb 

žáků v rámci výuky prvouky, Tv (vycházky, výlety apod.)  

• vedení školy zajišťuje DVVP pro všechny zaměstnance školy, zvláště pro učitelky a 

vychovatelky. 

• vytvořeny jsou nové webové stránky školy  

• učebny jsou vybaveny  IT technikou,dobíjející stanicí pro 10NTB, IT tabulemi, 

vizualizéry 

• pedagogové uplatňují své zkušenosti, vzájemně spolupracují, jsou kreativní a 

flexibilní, pravidelně se připravují na výuku, využívají pomůcky k výuce, kterými 

škola ve značné míře disponuje 

• spolupráce s rodiči je na základě hodnocení třídních učitelek a vychovatelek 

uspokojivá, rodiče na základě dotazníků jsou s prací školy převážně spokojeni.  

• spolupráce málotřídních škol – soutěže výtvarné, vědomostní, spolupráce ředitelek 
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• vedení školy se daří zorganizovat v  případě doporučení ZZ nebo zjištěného 

nevhodného chování žáka či zhoršení prospěchu osobní jednání se ZZ a TU. Z jednání 

se vedou zápisy.  

• v rámci prevence sociálně patologických jevů byl uspořádán program s odborníkem 

v jednotlivých třídách  

• žáci mají úspěchy v různých soutěžích (sportovní výtvarné, matematické), účastní se 

srovnávacích testů Kalibro, Cvrček, Klokan. Škola podporuje účast žáků na soutěžích 

a ve srovnávacích testech. 

• při vzrůstajícím počtu žáků, zaměstnanců se daří udržet ve škole pozitivní pracovní 

atmosféra založená na vzájemné pomoci a spolupráci 

• podařilo se zamezit vstup ZZ na školní dvorek – z důvodu bezpečnosti žáků 

• upraveny byly šatní prostory s boxíky na přezůvky, žáci si nemusí odkládat přezůvky 

do sáčků 

• vyřešení uložení dokumentů  na společném uložišti   (Publik. Reditelna, Ucitele 

Vychovatele) 

• škola se zapojuje do projektů MŠMT Ovoce do škol, Mléko do škol 

• škola je zapojena do projektu  Šablony III, který je dvouletý a probíhá od 1.9.2021    

 

Rizika, která stále pro školu setrvávají: 

• vzdálenost a docházení na hodiny TV a do ŠJ – časová a bezpečnostní zátěž 

• neaprobovanost některých učitelů – ŘŠ inzeruje VPM na ÚP a webu školy 

• velkou a stále vzrůstající zátěží jsou administrativní práce ředitele školy, množství 

potřebné dokumentace, časté studování zasílaných materiálů z MŠMT do datové 

schránky a zodpovědnost za všechno dění ve škole, za žáky, zaměstnance.  

• se vzrůstajícím počtem oddělení ŠD a počtem vychovatelek  prostorově nevhodný 

kabinet  v 1. patře. Ve sborovně jsou pouze 2 místa. Není místo na uložení pomůcek, 

oblečení v případě výuky TV, prostor je nevhodný i pro stravování.  

 

Zjištěné nové úkoly.   

• chybí venkovní sportovní hřiště k plnění atletických disciplín, 

• rozšířit, vybavit  prostor pro pracovní činnosti ( pilování, řezání, práce na zahrádce) 

• zaměřit se na práci s mikroskopy 

• umístit kouli na vrátka před dvorek 

• úprava ŠVP – zavedení předmětu  informatika od 4. ročníku od 1.9.2023 

 

 Stále v řešení. 

• zvýšení plotu v prostorách školní zahrady  

• nová vrata a vrátka na školní zahradu 

• umístění koule na vrátka před dvorkem 

• vybudování kabinetu  nad prostorem šaten, zhotovení nové střechy 
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Projednáno a schváleno na PG radě 20. 6. 2022. 

Projednáno a schváleno  na RO  dne 20. 6. 2022. 

Projednáno na  ŠR dne 20. 6. 2022.  

 

 

V Hýskově 15. 6. 2022     Mgr.Lenka Štětková , 

ředitelka ZŠ 

 


