Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21

č.j.: ZŠ

146 /2021

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov,
okres Rakovník
„Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně“
270 21 Pavlíkov 77, tel.: 313 533 756, 731 225 743,
IČO : 71006583
e-mail: zspavlikov@iol.cz, skolka@zspavlikov.net,
www.zspavlikov.net

Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2020/2021

Srpen

2021

Vypracoval: Mgr. Petr Šiler

Projednáno a schváleno Školskou radou dne: 29.09. 2021

Franče P.
v.r.

1

Sýkorová J., Mgr.
v.r.

Zaibertová P., Ing.
v.r.

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21

Obsah :
1) Charakteristika školského zařízení
1.1 Charakteristika ZŠ
1.2 Charakteristika MŠ
1.3 Charakteristika ŠJ
2) Personální obsazení základní školy
3) Školní rok 2020/2021 v ZŠ
4)

2

Přílohy

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21
1. Charakteristika školského zařízení
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poskytuje základní vzdělání
v souladu s učebními projekty schválenými MŠMT ČR. Připravuje žáky ke vzdělávání na
školách vyššího typu.
Základní škola byla zařazena do sítě Rozhodnutím školského úřadu v Rakovníku, č.j.
P/261/95-2. Do 31.12.2002 existovala v právní formě rozpočtové organizace.
V souladu s ustanovením §24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo Zastupitelstvo obce Pavlíkov
dne 24.10.2002 o zřízení nové příspěvkové organizace Základní školy Pavlíkov, okres
Rakovník, se sídlem Pavlíkov 77, IČO : 71006583, z organizační složky obce Základní školy
Pavlíkov, okres Rakovník, organizační složky Mateřské školy Pavlíkov, okres Rakovník a
organizační složky obce Školní jídelny ZŠ Pavlíkov, okres Rakovník, ke dni 1.1.2003.
Rozhodnutím MŠMT ČR pod č.j. : 20 739/03-21 je zařazena do sítě škol k 1.1.2003.
Zastupitelstvo Obce Pavlíkov vydalo dne 1.2. 2006, usnesením č.7/2006 v souladu
s ustanoveními § 84, odstavec 2, písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, § 23, odst. 1, písm. b), § 27-37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Pavlíkov, okres
Rakovník. Tímto dodatkem byla změněna zřizovací listina Základní školy Pavlíkov, okres
Rakovník ze dne 24.10. 2002 a v článku II. došlo ke změně názvu organizace na Základní
škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník.
Rozhodnutím MŠMT ČR pod č.j. : 4056/2006-21 je zařazena do sítě škol s názvem
Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník k 1.3. 2006.
Zastupitelstvo Obce Pavlíkov vydalo dne 20.6. 2007, usnesením č.30/2007 v souladu
s ustanoveními § 84, odstavec 2, písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, § 23, odst. 1, písm. b), § 27-37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy
Pavlíkov, okres Rakovník. Tímto dodatkem byla změněna zřizovací listina Základní školy a
mateřské školy Pavlíkov, okres Rakovník ze dne 24.10. 2002 v tom smyslu, že v článku III.
došlo ke změně ve vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti.
Vedení školy požádalo dne 30.5. 2012 KÚ Středočeského kraje o navýšení počtu žáků
ve školní družině při ZŠ Pavlíkov na 29 žáků. Žádosti bylo vyhověno po splnění zákonem
stanovených podmínek dne 13.6.2012 změnou v údajích vedených v rejstříku škol a
školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon pod č. j.: 083857/2012/KUSK.
Vedení školy požádalo dne 7.6. 2017 Krajský úřad Středočeského kraje o navýšení
počtu dětí v mateřské škole v ZŠ a MŠ Pavlíkov na 40 dětí. Žádosti bylo vyhověno po splnění
zákonem stanovených podmínek dne 19.6. 2017 změnou v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů pod č.j. 073458/2017/KUSK.
Vedení školy požádalo dne 03.07. 2018 Krajský úřad Středočeského kraje o navýšení
počtu dětí v mateřské škole v ZŠ a MŠ Pavlíkov na 50 dětí. Žádosti bylo vyhověno po splnění
zákonem stanovených podmínek dne 27.08. 2018 změnou v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů pod č.j. 089015/2018/KUSK.
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Vedení školy požádalo dne 30.6. 2020 KÚ Středočeského kraje o navýšení kapacity
školní družiny při ZŠ Pavlíkov na 50 žáků. Žádosti bylo vyhověno po splnění zákonem
stanovených podmínek dne 3.7.2020 změnou v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
pod č. j.: 092740/2020/KUSK. K eventuálnímu zvýšení poptávky o pobyt v zájmovém
vzdělávání bude možno, po náležitých úpravách, využívat učebnu výtvarné výchovy.
Název organizace : Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník
Sídlo organizace : Pavlíkov č.p. 77
IČ organizace
: 71 006 583
e-mail
: zspavlikov@iol.cz
www školy
: www.zspavlikov.net
Základní škola a mateřská škola sdružuje :
Základní školu s kapacitou 75 žáků
IZO :
Školní družinu s kapacitou 50 žáků
IZO :
Mateřskou školu s kapacitou 50 žáků
IZO :
Školní jídelnu s kapacitou 100 jídel
IZO :

102 602 018
114 100 195
150 050 682, od 1.9. 2018
150 050 704

Všechna zařízení sídlí v jedné společné budově.
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1.1 Charakteristika školy
Základní škola Pavlíkov, okres Rakovník je malotřídní škola s pěti ročníky ve třech
třídách. Škola je organizačně členěna na 3 třídy a 1 oddělení školní družiny. K 30. 9. 2020 byl
ve statických výkazech uveden následující počet žáků :
I. třída
II. třída
III. třída

1. a 3.
2.
4. a 5.

ročník
ročník
ročník

Celkem

1. – 5.

ročník

18
17
6+9

18 žáků
17 žáků
15 žáků
50 žáků

K tomu : 1 oddělení školní družiny

29 žáků

Od 1.2.2021 – přestup žáka 3. ročníku na 1. ZŠ Rakovník, Martinovského 153, 269 01.
Celkem žáků k 01.02.2021 :

49 žáků

Složení žáků podle místa bydliště (k 30.09.2020)
Obec / Ročník
1.
2.
3.
3
12
3
Pavlíkov
Chlum
Ryšín
1
1
Skřivaň
Tytry
2
1
Lašovice
2
3
2
Všetaty
Pustověty
1
Hřebečníky
1
Rousínov
1
Šlovice
1
Panoší Újezd
1
Slabce
Celkem
10
17
8

4.
3
2
1
6

5.
4
1
2
1
1
9

Celkem
25
1
2
5
10
1
1
1
3
1
50

Školní obvod tvoří obce : Pavlíkov, Chlum, Ryšín, Skřivaň, Tytry, Lašovice, Všetaty
Docházka dětí ze sousedního obvodu : Pustověty, Rousínov, Všetaty, Panoší Újezd,
Šlovice, Hřebečníky.
Žáků ze školního obvodu
86 %

Žáků ze sousedních obvodů
14 %

V návaznosti na dopravu dojíždějících žáků začíná vyučování v 7:30 hodin.
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Materiálně – technické podmínky školy (ŠD včetně)
Učebny, herny
5
Žákovská knihovna
1
Učitelská knihovna
1
Odpočinkový areál, zahrada
1
Tělocvična
1
Dílny, pozemky
1+1
Počet PC na škole (MŠ, ved. ŠJ vč.)
27
Počet PC v učebnách
3+9+6+3
Počet PC připojených na internet
27
Počet učeben s PC
2
Interaktivní tabule
3+1 (MŠ)
Učitelské notebooky
4+1 (MŠ)
Údaje o pedagogických pracovnících školy
Mgr. Petr Šiler
– ředitel školy, kvalifikovaný učitel I. stupně ZŠ, PF Plzeň, FS I
Mgr. Jana Sýkorová
– kvalifikovaná učitelka I. stupně, PF České Budějovice
Mgr. Pavla Kýnová
– kvalifikovaná učitelka I. stupně , ZČU Plzeň
Bc. Kristýna Bauerová
– kvalifikovaná – vychovatelka ve ŠD
- nekvalifikovaná učitelka,
Mgr. Jana Ptáčková

- asistent pedagoga – kvalifikovaná
- učitelka Vv – kvalifikovaná

Anna Ryvolová

- učitelka Vv, Čj, Pč - kvalifikovaná

Pedagogičtí pracovníci (MŠ vč.) dle věkové skladby k 30.06.2021
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

muži

muži

muži

ženy
2

ženy
5

ženy

nad 55 let
v důch. věku
do
důch.
věku
muži ženy muži ženy
1
3

celkem
muži
1

Ostatní učitelé :
Negativní
Ostatní pracovníci
Květa Jurčová
- školnice
Hana Jirásková
- školnice, personální podpora v MŠ od 1.3.2021
Renata Polcarová - uklízečka, personální podpora v MŠ, učitelka MŠ (od 1.3.2021)
Iveta Zavadilová
Libuše Černá

- vedoucí školní jídelny, kuchařka
- kuchařka

Zdeněk Polák

– topič
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Výuka byla zajištěna kvalifikovanými pedagogickými pracovníky.
Nekvalifikovaně vyučováno:
Hv1, Vv1, Pč1, Prvo1, Tv1 vychovatelkou Bc. K. Bauerovou v 1. ročníku.
Cíle pedagogických zaměstnanců
- podpora motivace žáků k učení,
- implementovat do výuky tvořivé učení,
- maximálně využít digitální techniky a výukových programů,
- utváření pozitivní pracovní atmosféry,
- vytvoření povzbuzujícího estetického prostředí žáků i zaměstnanců v celé budově,
- podíl na posilujícím prosociálním chování žáků,
- snaha o vytvoření vzájemné spolupráce a bezproblémové komunikace s rodiči.
Personální změny
Od 01.03. 2021 do 31.07.2021 – pí. R. Polcarová na pracovní pozici učitelka MŠ.
Od 01.03. 2021 do 31.07.2021 – pí. H. Jirásková na pozici školnice, personální podpora MŠ.
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1.2

Charakteristika mateřské školy – zhodnocení školního roku 2020/2021

Zřizovatel mateřské školy: Městys Pavlíkov
ÚM Pavlíkov 168
270 21 Pavlíkov
Adresa školy:

ZŠ a MŠ Pavlíkov
270 21 Pavlíkov 77

Statutární zástupce:

Mgr. Petr, ředitel školy

Vedoucí učitelka mateřské školy do 28.2.2021 (odchod do důchodu):
Kvalifikovaná
Pracovní úvazek: 1,00 = 25 hodin výchovné práce týdně
Délka odborné praxe: 43 let

Zdeňka Skoupá

1. Učitelka mateřské školy:
Radka Typoltová
kvalifikovaná
Pracovní úvazek: 1,00 = 31 hodin výchovné práce týdně
Délka odborné praxe: 13 let ( 3 roky na MD a RD - září 2010 – září 2013 )
2. Učitelka mateřské školy:
Barbora Dominová, DiS.
kvalifikovaná
Pracovní úvazek: 1,00 = 31 hodin výchovné práce týdně
Délka odborné praxe: 12 let a 10 měsíců ( včetně MD a RD – v prosinci 2017 návrat)
Od 1.3.2021 je vedoucí učitelkou MŠ z pověření ředitele školy.
3. Učitelka mateřské školy:
kvalifikovaná
Pracovní úvazek:1,00,= 31 hodin přímé výchovné práce
Délka odborné praxe: 3 roky 9 měsíců

Ivana Frančová

4. Pomocná učitelka:
Renata Polcarová
Nekvalifikovaná
Pracovní úvazek: 0,225 = 7 hodin
Kvalifikační způsobilost získala absolvováním kurzu a 9.2.2018složením profesní zkoušky.
V MŠ pracovala jako chůva od 5.3.2018 do 30.6.2019 z dotačního programu EU OP VVV
tzv. Šablon na poloviční úvazek u nejmladších dětí.
Od školního roku 2019/2020 pracuje na škole jako pomocná učitelka u skupiny nejmladších
dětí – překrývání – 7 hodin týdně.
Od 1.3.2021 pracuje jako nekvalifikovaná učitelka na plný úvazek – 31 hodin přímé
výchovné práce.
5. Školnice mateřské školy:
Renata Polcarová
Pracovní úvazek 0,90 (7 hod 12 minut denně) = 36 hodin týdně do 28.února 2021. Od
1.března 2021 úvazek upraven na 0,20 (1 hod 36 minut denně) = 6,8 hodin týdně do
31.7.2021. Poté bude přecházet zpět na úvazek 0,90.
6. Školnice mateřské školy:
Hana Jirásková
Vzhledem k personálním úpravám byla na zkrácený úvazek 0,50 přijata od 1.března do
31.července 2021 druhá školnice.
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Školní rok 2020/2021 byl z pohledu personálního zajištění nestabilní.
Září - únor

Vedoucí učitelka
1,0

Kvalifikovaná učitelka
1,0

Kvalifikovaná učitelka
1,0

Kvalifikovaná učitelka
1,0

Pomocná učitelka
7 hod týdně (překrývání učitelek)
Březen - červenec

Vedoucí učitelka
1,0

Kvalifikovaná učitelka
1,0

Kvalifikovaná učitelka
1,0

Nekvalifikovaná učitelka
1,0

Pomocná učitelka
7 hod týdně (překrývání učitelek)
Srpen

Vedoucí učitelka
1,0

Kvalifikovaná učitelka
1,0

Kvalifikovaná učitelka
1,0

Kvalifikovaná učitelka
1,0

Pomocná učitelka
7 hod týdně (překrývání učitelek)

Dne 1.1.2003 se stala mateřská škola součástí organizační složky právního subjektu Základní
škola Pavlíkov. V roce 2006 došlo k úpravě názvu školy na Základní škola a mateřská
škola Pavlíkov, okres Rakovník, 270 21 Pavlíkov.
Do roku 2008 jsme byli školou jednotřídní, od 1.9.2008 jsme mateřskou školou dvoutřídní
(schváleno KÚ dne 14.8.2008) s max. kapacitou 35 dětí.
Pro školní rok 2017/2018 byla kapacita školy na naši vlastní žádost navýšena KHS na 40 dětí.
Tato kapacita byla ve školním roce 2017/2018 využita a po zápisu na školní rok 2018/2019
počet uchazečů převýšil opět naše možnosti. Na základě žádosti ZŠ a MŠ Pavlíkov, okres
Rakovník proběhlo místní šetření na zjištění možnosti o další navýšení kapacity. KHS a KÚ
Středočeského kraje žádosti vyhověl pod Sp.zn S-KHSSC 33165/2018. Do mateřské školy je
možno přijmout až 50 dětí.
Bylo proto nutné změnit uspořádání tříd mateřské školy tak, aby počty dětí v jednotlivých
třídách odpovídaly požadavkům stanovených hygienou a organizačně jednotlivým věkovým
ročníkům.
Všechny přípravné práce se budeme snažit zajistit v době uzavření provozu během hlavních
školních prázdnin – polytechnický koutek.
V průběhu školního roku 2020/2021 se počet dětí měnil – z 28 k 1.9.2020, na 29 k 1.11.2020,
30 k 1.1.2021 a zpět na 29 k 1.2.2021 (přechod do jiné MŠ).
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Počty dětí ve třídách

15 + 14

V roce 2019 došlo schválením nové kapacity mateřské školy do počtu max 50 dětí k možnosti
přijmout všechny uchazeče o předškolní vzdělávání. Pro školní rok 2020/2021 tak bylo
vyhověno žádostem všech zákonných zástupců. Děti byly rozděleny do dvou tříd. Podle počtu
přihlášených dětí a věkového složení tříd se mohli předškoláci vzdělávat v samostatné třídě.
1. a 2. ročník děti ve věku 2 - 5 roky, zapsáno bylo od září 14 dětí
V průběhu prvního pololetí nastoupily dvě děti – Jáchym Vencefr a Dorota Hladíková,
kteří dovršili tří let až v průběhu roku. K poslednímu únoru ukončila docházku Eva
Fleková, která přestoupila do MŠ v Rakovníku kvůli zaměstnání rodičů. Počet dětí 1.a
2. ročníku k 30.6.2020 je 15 dětí.
Docházka pravidelná, průměr za školní rok

12,5 tj. 65 %

3. ročník děti ve věku 5 – 6 let, zapsáno celkem 14 dětí.
Docházka dětí do MŠ pravidelná kromě jedné dívky – Radka Kučabová. Ta Byla do
MŠ přijata na žádost OSPOD Rakovník (paní Markové). Přechodné bydliště mají
v Lubné. Počet dětí předškolních k 30.6.2021 je 14 dětí.
Průměrná docházka 3.ročník

9,6 tj 79,3 %

Průměrnou docházku ovlivnila zejména covidová pandemie a uzavření provozu v období
březen – duben.
Chování dětí, přestupky proti školnímu řádu
Během školního roku jsme neřešili žádný přestupek proti školnímu řádu.
Ukončení vzdělávání
Do základní školy odchází všech 14 dětí.
Do ZŠ Pavlíkov – 11 dětí z naší MŠ.
Do ZŠ v Rakovníku – 3 děti.
Odklad školní docházky
O posouzení školní zralosti požádali PPP v Rakovníku rodiče 1 dítěte. Dítě bylo posouzeno
jako školsky nezralé a má doporučený odklad školní docházky o jeden rok. Po rozhodnutí
rodičů a přezkoušení během školních prázdnin přesto odchází do první třídy ZŠ.
Desatero předškoláka = jeden z ukazatelů vyspělosti dětí, jejich schopností být úspěšný v
základní škole
téměř plně zvládá
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zvládá s IP

7 dětí

částečně zvládá

1 dítě,

zvládá velmi obtížně

1 dítě

téměř nezvládá

1 dítě

S rodiči všech předškoláků jsme konzultovali úroveň schopností a připravenost na školu.
Tam, kde jsme se obávali školního neúspěchu, jsme navrhovali pomoc PPP.
U 1 dítěte jeho schopnosti brzdí a zkreslují obtíže v oblasti vad a odchylek v mluveném
projevu, který je na hranici srozumitelnosti. Druhou oblastí, která byla důvodem pro návrh
odkladu školní docházky, je jemná motorika – úchop tužky, držení, přítlak, kresba na nízké
úrovni, nezájem o výsledek práce. Škola se snaží o spolupráci s rodinou, která nemá zájem.
Docházka u dětí s předpokládaným částečným školním neúspěchem:
1 dítě

doba soustředění, kázeň

1 dítě

hrubá a jemná motorika

1 dítě

logika myšlení, doba soustředění, řeč (čtení)

1 dítě přechod do nového prostředí, úroveň dovedností velmi malá, často
nechápe pokynům od učitelek, pláče ze strachu z neúspěchu
1 dítě

nerozumí a

doba soustředění, kázeň, řeč – čtení a psaní, logické myšlení

Režim dne je v souladu s chodem základní školy, je přizpůsoben střídání dětí základní a
mateřské školy. Kladně lze hodnotit změny v režimu dne při odpolední směně – dělené služby
u starších a mladších dětí, střídání dětí v jídelně při stravování, rozdělení početné třídy a
překrývání učitelek u nejmladších dětí, možnost chůvy k dětem, pomocná učitelka.
Spolupráce vzájemná spolupráce mezi vedením školy a všemi zaměstnanci byla vstřícná.
Spolupracovali jsme se školní družinou a v letošním roce také s učitelkami jednotlivých
ročníků, naplánované společné akce jsme splnili.
Řídící a kontrolní činnost probíhá na základě plánu konzultací s p. ředitelem školy.
Spolupráce je bezproblémová, vstřícná a podnětná.
Úplata za předškolní vzdělávání
Nedoplatky byly vedeny u několika dětí (4 děti). Všichni po upozornění uhradili do konce
června.
Aktivy rodičů
První setkání jsme měli v srpnu s rodiči nově přijatých dětí. V době nouzového stavu a
zpřísněných hygienických pravidel, nebyl umožněn vstup do budovy cizím osobám, pouze
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rodičům do školní šatny. Proto se neuskutečnil pravidelný podzimní ani jarní aktiv. Pro
informování zákonných zástupců byl vydán informativní „občasník“ a v tištěné podobě
předán rodičům dětí.
Akce školy
Některé akce pořádané školou jsou již tradiční, některé činnosti zařazujeme nově tak, aby
odpovídaly aktuálním potřebám anebo odrážely dění ve společnosti, v našem okolí apod.
(rozbor ve VZ školy)
Adaptace dětí
Do mateřské školy letos nastupovaly děti během celého roku. Adaptace na nové prostředí
tomu odpovídala.
Obtíže s hygienou

2 děti

Komunikace

7 dětí

Sebeobsluha

5 dětí

Stravování

5 dětí

Změna prostředí

4 děti

Sběr, UR, sponzoři... Snažíme se pro školu získávat finanční prostředky také vlastními
silami. Sbíráme starý papír, koledy a pod. Se školou několik let spolupracují a školu finančně
podporují – Honební společnost Všetaty, MS Tetřev Tytry, KK ÚM Pavlíkov. Máme několik
rodičů, kteří školu podporují drobnými finančními dary, ale hlavně materiálně – prací
prostředky, hygienické potřeby, kancelářský papír. Všechen materiál a všechny prostředky
jsou použity ve prospěch dětí.
Soutěže, akce mimoškolní
Plánované soutěže, olympiáda a podobně se letos neuskutečnily. Pouze ve spolupráci s MAP
v Rakovníku – vytváření řemeslné encyklopedie. Naše MŠ dostala ke zpracování řemesla
„Zubař“, „Zvonař“, „Tiskař“ a „Herec“.
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Letos nám bohužel opět zkřížila cestu koronavirová pandemie, kvůli níž jsme měli po určitou
dobu zakázáno cvičit i zpívat. Více činností jsme se snažili přenést ven a hrát s dětmi alespoň
více pohybových her na čerstvém vzduchu.
Klima školy
Klima ve škole je klidné, kolektiv působí na děti jednotně. Dbáme na to, aby působení na děti
bylo pro ně přijatelné, srozumitelné, aby pobývaly v příjemném a tolerantním prostředí, aby
poznatky, které si odnášejí do budoucího života, byly přiměřené a jejich zprostředkování
blízké myšlení, možnostem a věku dětí. Děti i zaměstnanci se aktivně podílí na aktivitách v
obci, spolupracujeme s ÚM i dalšími složkami. Škola má v obci dobré jméno a zaměstnanci
dbají svým chováním na reprezentaci školy.
Spolupráce s vedením školy je vedena k oboustranné spokojenosti a podpoře dobrého jména
školy na veřejnosti.
Celkové klima na škole je příjemné, společné akce jsou podporovány všemi zaměstnanci.
Úrazovost
Ve školním roce 2020/2021 byl na škole jeden dobný úraz. Úraz byl zapsán do knihy úrazů u
řed.školy.
Projekty a akce
Naše škola již několik let pravidelně zařazuje do vlastního školního programu krátkodobé
nebo dlouhodobé projekty, které obohacují a oživují práci ve škole. Škola se také účastní
příležitostných akcí pořádaných jinými subjekty, do školy jezdí divadelní soubory, využíváme
nabídky okresních organizací a nabídku vzdělávacích center.
Díky uzavření provozu školy se letos uskutečnila jen malá část plánovaných akcí.
Preventivní program školy
Obsah programu naší školy je zaměřen na minimalizování rizik, nebezpečí se kterými se děti
mohou setkat. Náměty pro práci s dětmi jsou obsaženy v TVP, zároveň reagujeme na aktuální
situaci kolem nás.
Nejvyužívanější metody jsou rozhovory, četba, spolupráce s odborníky.
Stejně jako loni, tak i v letošním roce jsme díky koronavirové pandemii maximální možnou
měrou vedli děti k ochraně zdraví, hygieně, ohleduplnosti k ostatním. Ve svém okolí se děti
předškolního věku setkávají nejvíce s intolerancí k druhým a vandalizmem.
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od září 2017 je pro děti, které dosáhly pět let věku, předškolní vzdělávání povinné. Ve
školním řádu, se kterým byli ZZ seznámeni, jsou přesně určená pravidla a povinnosti
vyplývající z uzákonění povinné předškolní docházky.
V roce 2020/2021 byl problém s docházkou pouze u 1 dítěte.
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Povinná školní docházka, změny v legislativě
Všechny děti se spádovostí k naší MŠ plnily povinné předškolní vzdělávání v Pavlíkově, nebo
jiných MŠ.
Spádovost a docházka
Povinný předškolní rok 2020/2021 mimo MŠ a ZŠ Pavlíkov plní: 6 dětí.
OPATŘENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
1. Zajistit překrývání učitelek v nejexponovanější době, nebo využít dále chůvu k dětem,
pomocnou učitelku,
2. nástup nové kvalifikované učitelky,
3. před zápisem do ZŠ informovat učitele ZŠ o výsledcích práce, diagnostice dětí ..…
přicházejících k zápisu ( omezení obtíží po nástupu do základní školy ),
4. detailně připravit roční plán práce učitelek, vyhodnocování jeho dodržování, zájmu o
práci, aktivitu.
ZÁVĚR
Školní rok 2020/2021 byl specifický nejen díky koronavirové pandemii, ale také personálním
změnám, ke kterým v průběhu roku došlo.
Od března do května 2021 komunikace s rodiči pouze distanční formou – vedoucí učitelka X
rodič dítěte. Poslední dva týdny proběhlo i 2* setkání s dětmi přes Microsoft Teams.
Učitelky – práce z domova nebo přímo v mateřské škole tak, aby nedocházelo ke zbytečným
kontaktům osob. Učitelky odvedly velký kus práce a po návratu jsme se ještě rozhodly ke
spolupráci s MAP Rakovník a projektu „Řemesla kolem nás“, který protáhneme do příštího
školního roku.
Naše motto:
Dobré, přátelské a klidné prostředí ve škole je předpokladem kvalitní práce zaměstnanců,
dobrá práce znamená jistotu pro děti a spokojenost dětí. K tomu směřuje práce nás všech.
Zamyšlení s citátem:
„Pohádky jsou více než pravdivé. Ne tím, že nám tvrdí, že existují draci, ale proto, že říkají,
že draky je možné porazit.“ – Pomyslní draci ve formě epidemie, nařízení a omezení,
distančního vzdělávání či personálních změn nás neudolali a jsme připraveni na další. Věříme,
že svět už bude jenom barevnější a veselejší…zkrátka v pořádku.

Vypracovala: VUMŠ – Barbora Dominová, DiS.
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1.3 Charakteristika školní jídelny ve školním roce 2020/2021
Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21 Pavlíkov má
kapacitu na výrobu 100 obědů.
Počet stravovaných osob – 95, z toho - 30 dětí z MŠ, 50 žáků ze ZŠ, zaměstnanců - 15.
Provoz kuchyně: PO - PÁ od 5 – 15 hodin.
Ke kuchyni náleží 2 sklady na potraviny, 1 úklidová místnost, šatna, umývárna, WC,
kancelář, 2 pomocné sklady, místnost na brambory a jídelna.
Stravování:
- dopolední svačinu ze ZŠ – 25 žáků,
- odpolední svačinu 10 dětí,
- oběd - přibližně 49 dětí ze ZŠ a 30 dětí z MŠ.
Dále se ve školní kuchyni stravují pedagogičtí pracovníci.
Ve školní kuchyni jsou zaměstnány 2 kuchařky, pracovní úvazek je 1,4 kuchařky a 0,6
vedoucí školní kuchyně.
Hodnocení ŠJ za uplynulý školní rok.
Ve školní jídelně se vaří výhradně domácí strava. Polotovary se nakupují minimálně.
Polévky, omáčky, knedlíky a jiné jídlo nebo i pečené výrobky si vyrábíme sami. Děti mají
nejraději sladké pokrmy (koláče, vdolečky, buchtičky s krémem) ale i různé omáčky. Nemají
rády luštěniny a zeleninová jídla (lečo). Snažíme se zahrnovat do jídelních lístků více
zeleninových polévek převážně s luštěninami, dále vaříme taková jídla, jako jsou luštěninové
karbanátky nebo sekaná z luštěnin, pomazánky luštěninové, luštěninový prejt, karbanátky
z ryb atd. Děti si pomalu začínají na luštěniny zvykat. Také připravujeme více zdravějších
pomazánek např. z Tofu, luštěnin nebo soji.
Kuchařky neustále pracují na inovaci pokrmů, zkoušejí se vařit nová jídla.
Inovativními změnami procházejí i prostory kuchyně.
Za poslední rok nebyly zjištěny žádné závažné připomínky ze strany rodičů.
Chod školní kuchyně byl ovlivněn koronavirovou krizí, kdy byla jídelna od ledna zavřena.
Byly zakoupeny jednorázové boxy na jídlo, obědy i svačiny byly donášeny dětem do tříd.
V sešitě na připomínky nebyla zaznamenána, kvůli situaci Covid 19, žádná informace ze
strany strávníků. Také byl vypracován graf spotřebního koše za uplynulý školní rok, kde je
patrno, že suroviny splňují uspokojivě procenta cca 100%. Nejvíce bylo luštěnin 171%,
nejméně pak cukry 60% a mléko 56%. Coronovirová krize i méně uvařených jídel mají za
následek i menší procenta spotřebního koše.
Hodnocení ŠJ za poslední školní rok je velmi dobré.
Počet uvařených jídel za školní rok 2020/2021:
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MŠ

3299

ZŠ

5213

Svačiny ranní

3293
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Svačiny odpolední
Zaměstnanci

Spotřební koš:

Maso

99%

Ryby

74%

Mléko

56%

Ml. Výrobky

1334
957

176 %

Tuky

83%

Cukry

60%

Zelenina

108%

Ovoce

109%

Brambory

121%

Luštěniny

171%

Inventura školní jídelny od 1.1 - 30.6. 2021
Nákup zboží
Počáteční zásoba k 1.1.2020

148.137,84,78.944,47,-

Celkem

227.082,31,-

Výdejky

- 151.632,25,-

Účetní stav k 30.6. 2021

75.458,31,-

Vypracovala : VŠJ
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2. Personální obsazení školského zařízení 2020/2021
ZŠ :
Ředitel školy, učitel
Jméno
Mgr. Petr Šiler
Učitel/ka

Jméno
Mgr. Jana Sýkorová
Mgr. Pavla Kýnová
Bc. Kristýna Bauerová

Asistent pedagoga/učitelka
Učitelka
ŠD :
Vychovatelka

Mgr. Jana Ptáčková
Anna Ryvolová

Jméno
Bc. Kristýna Bauerová

MŠ :
Vedoucí učitelka/zástupce ŘŠ Jméno
Zdeňka Skoupá
Učitelka
Barbora Dominová, DiS
Radka Typoltová
Ivana Frančová
Učitelka

Renata Polcarová

ŠJ :
Vedoucí ŠJ, kuchařka
Kuchařka

Iveta Zavadilová
Libuše Černá

Ostatní zaměstnanci :
Školnice ZŠ
Školnice MŠ, uklízečka ZŠ
Topič

Květa Jurčová
Renata Polcarová
Zdeněk Polák
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Délka pedagogické praxe
34 roků 310 dnů / PF Plzeň
Délka pedagogické praxe
18 roků 309 dnů / JČU České
Budějovice
13 roků 147 dnů / ZČU Plzeň
2 roky 302 dnů/ JČU České
Budějovice
45 let / UK Praha
31 roků 207 dnů

Délka pedagogické praxe
4 roky 302 dnů/ JČU České
Budějovice/studium
pedagogiky pro vychovatele
Délka pedagogické praxe
41 roků / SPgŠ Beroun
13 roků 180 dnů / VOŠ Svatý
Jan pod Skalou
12 roků 145 dnů/ SPgŠ
Beroun
9 roků / VŠ PALESTRA/
SPgŠ Beroun
0,5 roku
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3. Školní rok 2020/2021 - základní škola
Charakteristika vzdělávacího programu
- Výuka probíhala dle Školního vzdělávacího programu „Pavlík“, č.j.: 106/2016,
- i přes pandemickou situaci jsme se přesto snažili do výuky zařazovat činnostní prvky,
využívali jsme motivační formy práce, zařazovali jsme i dalších vzdělávací aktivity,
- naše práce prostupovala metodami výuky vycházejících z nejnovějších poznatků pedagogické
praxe a dalšího vzdělávání.
Vzdělávací
oblast

Vzdělávací
obor

Vyučovací
předmět

Celkem

Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

RVP/ŠVP Dispon

9

9

9

8

7

33 42 +9

---

---

3

3

3

9

---

Matematika a její Matematika a Matematika
aplikace
její aplikace

4

5

5

5

5

20 24

+4

Informační
komunikační
technologie

---

---

---

---

1

1

---

2

2

3

---

---

2

2

+3

2

2

12
15

Jazyk a jazyková Český jazyk a Český jazyk
komunikace
literatura
Cizí jazyk

Člověk
svět

a

Anglický jazyk

a Informační a Informatika
komunikační
technologie
jeho Člověk a jeho Prvouka
svět
Přírodověda
Vlastivěda

Umění a kultura

Hudební
výchova

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

1

1

1

2

2

Tělesná
výchova

Tělesná
výchova

2

2

2

2

2

10

---

svět Člověk a svět Pracovní
práce
činnosti

1

1

1

1

1

5

---

Člověk a zdraví
Člověk
práce

a

--12
---

16

Disponibilní časová dotace
Celková časová dotace

Nepovinné předměty
Negativní, na škole
vyučovány.

20

21

25

26

26

118

16

nebyly v letošním roce nepovinné předměty (vč. náboženství)

Učebnice
Tradičně využívané osvědčené tituly a výukové texty, které jsou i stěžejními materiály
spádových škol. Jedná se o tituly vydavatelství : Nová škola, Prodos, Alter, Taktik, SPN.
Školní družina
Jedno oddělení ŠD pod vedením vychovatelky pí. Bc. Kristýny Bauerové s 29 žáky.
Kapacita ŠD - 29 žáků.
Provoz do 16.00 hodin.
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Vzdělávání ve školní družině je realizováno dle vypracovaného Školního vzdělávacího
programu pro školní družinu, podporující ŠVP Pavlík pro ZŠ.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (pouze ZŠ)
Mgr. Petr Šiler
2x sekce ředitelů škol okresu Rakovník - výměna zkušeností z ředitelské praxe různých škol,
aktuální legislativa, apod.,
Sdílení zkušeností s řediteli ZŠ a MŠ Olešná, ZŠ a MŠ Lišany, ZŠ a MŠ Kněževes, ZŠ a MŠ
Hředle,
Inspirace ze sekundárních analýz PISA a TALIS (ČŠI),
Webinář - práce v prostředí MTeams,
Webinář – Třídní učitel v postcovidové době
Webinář – Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace.
Mgr. Jana Sýkorová
Webinář – Rozvoj digitální gramotnosti
Webinář – modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace
Webinář – Bádáme o lese a v lese
Webinář – Jak rozvíjet informatické myšlení
Webinář – Informatika a jak na ni
Webinář – Vzdělávání žáků s LMP na ZŠ
Webinář – Základy Hejného metody v předmatematické výchově, Základy Hejného metody
na 1. stupni ZŠ
Webinář – Spolupráce AP a pedagoga
Webinář – Práce v prostředí MTeams
Doškolovací kurz – Zdravotník zotavovacích akcí
Mgr. Pavla Kýnová
Webinář – Prevence kyberšikany a šikany
V. Mertin – laskavost a důslednost, vnitřní a vnější motivace
Cyklus webinářů – Začít spolu
Webinář – Třídní učitel jako lídr
Bc. Kristýna Bauerová
Bádáme v lese – metodika pro 1. stupeň ZŠ
Webinář s doktorem Mertinem.
Podpora environmentální výchovy
Na základě vytvořeného plánu EVVO zaměřujeme činnost a aktivity školy na :
- ekologickou výchovu,
- OVOCE DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL,
- účast v praktické výuce na dopravním hřišti,
- vzdělávání žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů,
- ekologie přírody,
- ochranu životního prostředí,
- vzdělávací pořad – Dravci a sovy,
- sběr kaštanů, průběžně sběr papíru,
- DEN ZEMĚ,
- vlastivědně přírodovědná exkurze Lidice, hrad Okoř, ZOO Zájezd,
- přírodovědná exkurze Klíčava, Brdatka, Křivoklát,
- průběžný projekt Recyklohraní.
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Environmentální vzdělávání kooperuje a monitoruje Mgr. J. Sýkorová
Podpora matematické gramotnosti
- účast žáků 1. - 5. ročníku v matematické soutěži Logická olympiáda,
- účast J. Routy v krajském kole Logické olympiády,
- účast v celoplošném testování KALIBRO – matematická oblast,
- účast žáků v soutěži CVRČEK, v mezinárodní soutěži KLOKÁNEK.
Podpora čtenářské gramotnosti
- projekt Česko čte dětem – pravidelnost předčítání dětem, děti dětem,
- společný čtenářský koutek, žákovská knihovna, obecní knihovna,
- pravidelný odběr časopisů JUNIOR, MATEŘÍDOUŠKA, SLUNÍČKO,
- pravidelné nabídky a objednávky žáků od vydavatelství ALBATROS, SPN,
- kulturní pořad: Listování s Lukášem Hejlíkem – Bertík a Čmuchadlo,
- vyhodnocení nejlepších čtenářů k I. a II. pololetí,
- on line recitační soutěž – školní kolo,
- vedení čtenářských deníčků u žáků od 2. – 5. ročníku.
Podpora etické výchovy
- shlédnutí kulturního představení Listování s Lukášem Hejlíkem – Bertík a Čmuchadlo,
- vzdělávací environmentální pořad – Dravci a sovy,
- návštěva galerie J. Anderleho v Pavlíkově,
- on line recitační soutěž – školní kolo, on line O Pavlíkovského slavíka,
- školní výtvarné soutěže O NEJHEZČÍHO DRAKA, O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ
VAJÍČKO, ULICE NENÍ HŘIŠTĚ – Policie ČR,
- vánoční besídka ve školní družině,
- soutěže organizované ve školní družině TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALE, V KUŽELKÁCH,
RISK JE ZISK, NEJPILNĚJŠÍ ŽÁK VE ŠD, KARNEVAL VE ŠD, VE ZDRAVÉM TĚLE
ZDRAVÝ DUCH, ČARODĚJNICKÝ SLET VE ŠD,
- bubnování s Petrem Havlanem,
- projekt – Víme, že jsou mezi námi – výroba upomínkových předmětů do LDN NsP Rakovník.
Výchova k ochraně státu
- evakuace žáků z budovy, zvládání krizových situací, varovné signály,
- JEŽKOVY OČI,
- ochrana žáků před živelnými pohromami, ochrana v krytu, integrovaný záchranný systém.
Zdravotní výchova
- bezpečnost silničního provozu, prevence úrazů, Ježkovy voči,
- testy Markétiny dopravní výchovy,
- projekty Mléko do škol, Ovoce do škol,
- bruslařský výcvik,
- tradiční projekt Víme, že jsou mezi námi.
Podpora tělesné výchovy
- bruslení na ZS v Rakovníku,
- pravidelný pobyt venku – vycházky, přírodovědné a turistické exkurze, DEN ZEMĚ,
- relaxace žáků během velké přestávky,
- tělovýchovné soutěže ve školní družině – TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALE,
V KUŽELKÁCH, VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, ČARODĚJNICKÝ SLET,
- FOTBALGOLF PAVLÍKOV,
- vlastivědně přírodovědná exkurze Lidice, hrad Okoř, ZOO Zájezd,
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- přírodovědná exkurze Klíčava, Brdatka, Křivoklát,
Podpora polytechnické výchovy
- O nejlepšího draka – pracovně výtvarná soutěž -výroba draků,
- O nejoriginálnějšího draka – pracovně výtvarná soutěž,
- výroba upomínkových předmětů do LDN,
- Karneval ve ŠD, Čarodějnický slet – výroba masek,
- show s tekutým dusíkem – M. Krulich,
- zařazování prací montážních a demontážních ve výuce.
Podpora cizího jazyka
- účast v celoplošném testování KALIBRO – oblast cizí jazyk.
Podpora dopravní výchovy
- návštěva dopravního hřiště v Rakovníku v podzimním termínu,
- Testy Markétiny dopravní výchovy – účast žáků,
- www.besip.cz,
- výtvarná soutěž BESIP – vyhlášená Autoškolou Tempo Rakovník – Ulice není herna,
- chování žáků na běžných komunikacích při exkurzích a výletech,
- dopravní výchova v rámci třídnických hodin, v prvouce, přírodovědě, tělesné výchově.
Prevence sociálně patologických jevů, problémového chování
- Minimální preventivní program na daný školní rok, koordinátor - Mgr. Pavla Kýnová,
- účast na školních výukových, vzdělávacích a kulturních pořadech,
- bruslařský výcvik, dopravní hřiště,
- preventivní výchovné chvilky – komunitní kruhy v třídních kolektivech,
- Víme, že jsou mezi námi – respektování starších a nemocných občanů.
Řešení mimořádných situací
- průběžné plnění úkolů na www.jezkovyvoci.cz
- krizové a mimořádné situace – evakuace žáků z budovy,
- ochrana žáků před živelnými pohromami, ochrana v krytu, další mimořádné události.
Udělení titulu
Titul „Rodiče vítáni“.
Titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ – 2019-2021.
Úrazovost
1 drobný úraz, v učebně při zájmovém vzdělávání.
- provádění pravidelné úrazové prevence žáků ve škole i mimo školu, o prázdninách, před tělesnou
výchovou a mimoškolních aktivitách.
Dny volna stanovené ředitelem školy.
Negativní
Údaje o výsledcích kontrol
Podzim 2020, jaro 2021 - Finanční komise Městyse Pavlíkov – veřejnosprávní kontrola
účelnosti a správnosti čerpání příspěvku zřizovatele, efektivní nakládání s veřejnými
prostředky, průkazné účetnictví.
Závěr: Bez závad.
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Přestupy žáků
Od 1.2.2021 – přestup žáka 3. ročníku na 1. ZŠ Rakovník, Martinovského 153, 269 01.
Rozmístění žáků 5. ročníku – II. stupeň
1. ZŠ Rakovník – 2 žáci,
2. ZŠ Rakovník – 1 žák,
3. ZŠ Rakovník – 5 žáků,
Gymnázium Mensa Praha – 1 žák.
Metodické návštěvy
Negativní
Den otevřených dveří
Důsledkem šíření onemocnění COVID-19 – zrušeno.
Vyřizování stížností, oznámení, podnětů
Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu :
Negativní
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání :
Negativní.
Stížnosti v oblasti pracovně právních vztahů :
Negativní
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve školním roce 2020/2021 nebylo požádáno o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb.
Zájmová činnost
Důsledkem onemocnění COVID-19 nebyly v letošním školním roce organizovány zájmové
útvary.
Sportovní kroužek, Angličtina pro nejmenší, Věda - pokusy, Redakční rada školního časopisu
Pavlík.
Mléko do škol
- tradiční průběžný projekt,
- celostátní akce vede žáky ke zvýšenému zájmu o konzumaci mléka a mléčných výrobků.
Účast v soutěži s výhrou upomínkových cen pro žáky (výběr z 20ti nejlepších škol ČR).
Ovoce do škol
- tradiční průběžný projekt,
- výchova ke zdravému životnímu stylu, zdravé výživě a životosprávě, konzumace ovoce a
zeleniny,
- distribuován společností Laktea,
- pravidelné intervaly dodávek některých druhů ovoce, zeleniny a ovocných nápojů.
Připojení na internet
- celodenní připojení k internetu ve všech třídách, v MŠ a kanceláři ŠJ,
- možnost vyhledávání informací,
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Všichni pedagogičtí zaměstnanci mají zřízenu elektronickou adresu včetně MŠ a vedoucí
školní jídelny. Komunikace třídních učitelů s rodiči probíhala rovněž prostřednictvím
elektronických adres.
Nejvíce se používala elektronická pošta na adrese: zspavlikov@iol.cz, siler@zspavlikov.net,
a školní webová stránka: www.zspavlikov.net.
Školní časopis
Letos tradičně vycházel XXIII. ročník školní časopis "Náš Pavlík". Na jeho vydávání se
podílely děti ze všech ročníků. Finální podobu časopisu organizoval ředitel školy. Časopis
vycházel 1x za 2 měsíce.
V době pandemie COVID-19 v elektronické podobě na webových stránkách školy. Informace
se životem školy, zveřejňování dětských výtvarných a literárních příspěvků.
Publicita školy
www.zspavlikov.net – oficiální webová prezentace školy určena pro širokou veřejnost.
Pravidelné informace a aktuality ze života školy, publikování fotografií, mimotřídní a
motivační aktivity školy.
Spolupráce s rodiči
Při škole běžně pracuje výbor sdružení Unie rodičů. V něm jsou zvoleni zástupci
jednotlivých ročníků i zástupce z mateřské školy. Zvolen předseda, pokladník, revizor
pokladníka. V letošním školním roce nebyla schůzka z důvodu pandemie uskutečněna.
Zápis žáků do 1. ročníku
Zápis nových školáků se uskutečnil 14.04. 2021, termín podávání žádostí prodloužen do 28.04.2021.
Zápis proběhl bez účasti zákonných zástupců a dětí.
Počet žádostí celkem:
14
Počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání: 14
Počet žádostí o odklad povinné školní docházky:
0
Do 1. ročníku ZŠ nastoupí 14 žáků.
14 dětí z našeho spádového obvodu absolvovali zápis v jiné základní škole (Rakovník, Chříč).
Předpokládaný počet žáků k 1.9. 2021 : 54 žáků.
Spolupráce s mateřskou školou
Pravidelná úzká spolupráce s vedoucí učitelkou mateřské školy (zástupce ředitele pro MŠ).
Organizační, provozní a administrativní charakter řešených otázek.
Vzájemná součinnost, vstřícnost, kolegialita a porozumění. Velmi dobrá spolupráce.
Spolupráce s Městysem Pavlíkov
Úřad Městyse Pavlíkov věnuje provozní stránce, vybavení a opravám budovy každoročně
náležitou pozornost, poskytuje škole mimořádné finanční dotace na rekonstrukci budovy a
vnitřního zařízení :
- výmalba učeben ZŠ (červenec 2021),
- osazení a vybavení odpočinkové místnosti v ZŠ novým osvětlením a vybavením,
- realizace projektu na školní zahradě – výstavba venkovní učebny pro ZŠ a MŠ,
- další finanční podpora oprav a nákupu zařízení do ZŠ a MŠ Pavlíkov.
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Prevence rizikového chování
Prevenci problémového chování a jiných negativních jevů věnuje naše škola náležitou
pozornost. Veškeré aktivity organizované školou podporují eliminaci těchto jevů. Škola má
vytvořen Minimální preventivní program. Koordinátorem MPP a výchovným poradcem je
Mgr. Pavla Kýnová. V náplni práce všech zaměstnanců je též průběžné plnění cílů tohoto
programu.
Ve školním roce 2020/2021 nebyl řešen případ rizikového chování.
Údaje o školské radě
Počet členů
3
Předseda
Pavel Franče
Místopředseda
Petra Zaibertová
Zapisovatel
Jana Sýkorová
Počet schůzek ve šk. roce
1 (1 schůzka koncem VIII. měsíce)
Činnost školské rady se řídí § 167, §168 Zákona č. 561/2004 (Školský zákon).
Sponzoři školy
DAPRA s.r.o.
Čerpání limitu pracovníků – stav k 30.6. 2021
ZŠ
ŠD
MŠ
Ped.,As.pdg.
Nped.
Ped.
Fyzické
6
1
1
4
osoby
Přepočtení 4,102
1,0
0,75
4,225

Nped.
2
0,50
0,2

ŠJ

Ostatní

2

1

1,93

0,45

Inventura - celkem za útvar ZŠ a MŠ Pavlíkov, okres Rakovník
3 554 505,32,- CZK
Uzavření školy z důvodu pandemie – distanční výuka
1., 2. a 3. ročník od 14.10.2020 do 16.11.2020 – distanční výuka
od 01.03.2021 do 09.04.2021 – distanční výuka
4. a 5. ročník od 14.10.2020 do 29.11.2020 – distanční výuka
Od 04.01.2021 do 09.04.2021- distanční výuka
Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi zákonnými zástupci žáků – viz. příloha.
Hodnocení žáků v I. a II. pololetí
V I. pololetí žákům vydán Výpis z vysvědčení.
Ve II. pololetí žákům vydáno Vysvědčení za obě pololetí spolu s písemným hodnocením.
Údaje o vzdělávání žáků
Počet nedostatečných : negativní
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Zjednodušená klasifikace prospěchu:
Ročník/Počet
žáků

Prospěli s vyznamenáním
I. pololetí

1.
2.
3.
4.
5.
1. – 5.

10 10
17 16
7 8
6 4
9 5
49 43 (86%)

Pořadí

Ročník

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

II. pololetí
10
14
6
3
5
38 (76%)

Průměrný
počet Opakuje
vyznamenaných žáků ročník
za pololetí
10
0
15
1
7
0
3,5
0
5
0
8,1
1

Průměrný prospěch
I. polo
II. polo
1,00
1,01
1,07
1,18
1,16
1,18
1,35
1,48
1,47
1,54

Přehled prospěchu tříd

I. třída
(1., 3.)
II. třída
(2.)
III. třída
(4., 5.)

Pololetí
I.
II.
1,07
1,08
1,07

1,18

1,42

1,52
(Zdroj: výstup - školaonline)

Počet udělených pochval TU
0
za I. pololetí
0
za II. pololetí
Počet udělených výchovných opatření
0
za I. pololetí
0
za II. pololetí
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Přehled předmětů
Předmět
Chování
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Informatika

I. pololetí
1,00
1,542
1,83
1,48
1,1
1,33
1,465
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Průměrný prospěch
II. pololetí
1,0
2,118
2,1
1,378
1,16
1,385
1,525
1,11
1,04
1,00
1,00
1,22

(Zdroj: výstup - školaonline)

Úspěšnost předmětů dle průměru za obě pololetí
Předmět
Pořadí
Průměr
Chování
1.- 3.
1,00
Pracovní činnosti
1.- 3.
1,00
Tělesná výchova
1.- 3.
1,00
Výtvarná výchova
4.
1,02
Hudební výchova
5.
1,055
Informatika
6.
1,11
Prvouka
7.
1,13
Přírodověda
8.
1,357
Matematika
9.
1,429
Vlastivěda
10.
1,495
Český jazyk
11.
1,83
Anglický jazyk
12.
1,965
Počet snížené klasifikace z chování
Negativní
Přehled zameškaných hodin
Ročník
Počet hodin
1.
294/378
2.
631/649
3.
206/220
4.
53/126
5.
278/308
1. – 5.
3143
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Průměr
pololetí
1,00
1,83
1,965
1,429
1,13
1,357
1,495
1,055
1,02
1,00
1,00
1,11

za

obě
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Porovnání zameškaných hodin
Šk. rok
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Počet hodin
3 349
3 910
3 007
3 207
3 760
2 678
3143

Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (potvrzení)
Druh postižení
Počet
Vypracován Převažující
žáků
individuální st. PO
vzdělávací
program
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
1
3
S vývojovými poruchami učení
4
4
2,2,3,3
S LMP
Žáci s potřebou podpůrných opatření jsou vzděláváni podle Vyhlášky
27/2016 ve znění pozdějších předpisů:
- diagnostika žáků
- plán pedagogické podpory
- vyhodnocení PLPP
- PLPP nevyhovuje – doporučení k vyšetření v ŠPZ
- Doporučení ŠPZ škole
- dále škola postupuje dle doporučení ŠPZ.
Pozn. LMP = lehké mentální postižení

Nadaní žáci
Negativní.
Socializační analýza tříd
Slouží pouze pro vnitřní potřebu školy. Letos nebyla třídními učiteli vypracována.
Testování žáků 5. ročníku - vnější hodnocení výsledků vzdělávání
KALIBRO - 5. ROČNÍK
Cílem projektu KALIBRO je získávat pomocí nástrojů sebehodnocení škol reálná měřítka
výsledků vzdělávání a další informace o jednotlivých úrovních vzdělávací soustavy.
Zájem veřejnosti o život školy a vnější hodnocení kvality vzdělávání je pro nás nesmírně
cenné. Z těchto a dalších poznatků je možné vyvodit další závěry a mnohá opatření
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Úspěšnost našeho 5. ročníku ve školním roce 2020/2021 (včetně žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, dále SVP)
2020/2021
Český jazyk

61,9 %

Matematika

37,8 %

Humanitní základ

64,1 %

Přírodovědný základ

65,9 %

Anglický jazyk

65,5 %

Ekonom. doved.

58,2 %

Prům. úsp.

58,9 %

Porovnání s republikovými průměry
V době zpracování VZ za školní rok 2020/2021 nebyly celkové výsledky fi KALIBRO
dodány.
Porovnání za školní roky
2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Český jazyk

61%

58%

59%

62%

Matematika

22%

45%

60%

38%

Humanitní základ

59%

50%

81%

64%

Přírodovědný základ

57%

58%

73%

66%

Anglický jazyk

58%

52%

56%

66%

Ekonom. doved.

55%

49%

66%

58%

Prům. úsp.

52%

52%

66%

59%
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Grafické znázornění

Komentář ŘŠ k výsledkům KALIBRO 20/21
- v letošním roce pokles celkové průměrné úspěšnosti o 7% oproti loňskému roku,
- M pokles o 22%, Čj zvýšení o 3%, Hum. zákl. pokles o 17%, Přír. zákl. pokles o 7%, Aj
zvýšení o 10%, Ekon. dov. pokles o 8%,
- v celkovém sumáři zahrnuty výsledky žáků s SVP.
Opatření na šk. rok 2021/2022
- snaha o zapojení většiny žáků do tradičních matematických soutěží (Logická olympiáda,
Pythagoriáda, matematická soutěž, Klokánek, Cvrček),
- problémové úlohy, úlohy logického charakteru, úlohy netypických početních postupů
zařazovat ve výuce matematiky i v nižších ročnících,
- kladně motivovat žáky k výuce matematiky,
- rozvíjet u žáků samostatné matematické myšlení a orientaci v matematických souvislostech.
Elektronické zjišťování ČŠI (INEZ)
Negativní.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Negativní.
Realizace projektů (programů) financovaných z cizích zdrojů
Negativní.
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Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Negativní.
Environmentální vzdělávání
Vypracován plán environmentálního vzdělávání, koordinátorem je Mgr. Jana Sýkorová.
Cílem vzdělávání – ekologické informace,
- informace o zdravém životním prostředí a zdravém životním stylu,
- význam recyklace odpadu,
- ekologizace domácností,
- ochrana přírodních zdrojů.
Získání titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ do roku 2021.
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Seznam mimoškolních a mimotřídních aktivit ve školním roce 2020/2021
1) 1.9. 2020 – Zahájení školního roku ve třídách. Účast představitelů Městyse Pavlíkov
pouze u žáků 1. ročníku v I. třídě. Umožněn vstup jen rodičům prvňáčků v rouškách.
2) 18.9.2020 - Bruslařský výcvik na ZS v Rakovníku, otužování, zdravý životní styl, sport
a denní režim, výstroj a výzbroj, jízda vpřed, objíždění překážky, vliv sportu na zdraví
jedince.
3) 25.9.2020 – výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti pro 3., 4. a 5. ročník. 1. a 2.
ročník dopravní výchova ve škole.
4) 29.9.2020 – Dravci a sovy na zahradě ZŠ a MŠ Pavlíkov, populárně naučný program
zaměřený na EVVO, letové ukázky živých exemplářů, základní údaje o dravcích a
sovách, vedený dialog, vztah k přírodě, její ochrana.
5) Podzimní turnaj ve stolním fotbálku
V pondělí 5. 10. a v úterý 6. 10. se konal ve ŠD oblíbený turnaj dvojic ve stolním
fotbálku. Deset družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Ve skupině se hrálo stylem
každý s každým, aby turnaj nebyl příliš dlouhý, jeden zápas byl omezen pouze na šest
míčků (tzv. 6 gólů). Po odehraných zápasech se na prvním místě v první skupině
umístil tým s názvem Štíři (Petr F., Tobiáš P.), na druhém se umístil tým Vepřátka
(Pavel M., Ondřej G.), na třetím místě byli Kuřecí stehýnka (Jan B., Dominik G). Ve
druhé skupině na prvním místě byli Podzimní ježci (Barbora F., Adéla H.), na druhém
Pumy (Anděla D., Nella K., D.), na třetím Štěňátka (Markéta H., Isabela D.).
6) Logická olympiáda – říjen 2020

Kategorie A1 (1. ročník ZŠ) Celkem se v kategorií Kategorie A1 (1. ročník ZŠ)
do soutěže zapojilo 2199 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 295.
Pořadí
(škola)
1.

Pořadí
(kraj)
103.-137.

Celkové
pořadí
779.-1084.

Příjmení,
Třída
jméno
Mašek, Jakub 1

Kvantil
(kraj)
59.66

Kvantil
(celkom)
57.69

Kategorie A2 (2. ročník ZŠ) Celkem se v kategorií Kategorie A2 (2. ročník ZŠ) do
soutěže zapojilo 2899 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 390.
Pořadí
(škola)
1.
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Pořadí
(kraj)

Celkové
pořadí

225.-268.

1652.-2001.

Příjmení, jméno Třída
Záblocká,
Kateřina

2.

Kvantil
(kraj)

Kvantil
(celkom)

37.05

37.03
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Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ) Celkem se v kategorií Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ) do
soutěže zapojilo 12509 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1592.
Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Celkové
pořadí

Příjmení,
Třída
jméno
Routa,
1.
13.-15. 99.-139.
5
Jaroslav
2.
95.-97. 783.-814. Pešková, Nela 3.
204.1491.Rybáčková,
3.
5
227.
1618.
Julie
910.6791.Dykastová,
4.
3
922.
6876.
Anděla
1069.- 7977.Pouzová,
5.-6.
5
1104.
8147.
Kateřina
1069.- 7977.5.-6.
Závora, Filip 3
1104.
8147.
Dále se zúčastnili Jana Sýkorová, Adéla Hladíková.

Kvantil
(kraj)

Kvantil
(celkom)

99.18

99.06

94.03

93.62

86.53

87.58

42.53

45.38

31.82

35.56

31.82

35.56

Z naší školy se v krajském kole (Středočeský kraj) umístili:
Pořadí
Příjmení, jméno
Třída
Routa, Jaroslav
3

krajský
semifinalista

Kvantil
49.12

7) Soutěž o nejhezčího draka ŠD
Soutěž byla vyhlášena 19.10. 2020 a zúčastnilo se ji 20 dětí (soutěže se mohly zúčastnit i
děti nenavštěvující ŠD). Technika a materiál byl zcela libovolný, fantazii se meze
nekladly. Na výrobě se mohla podílet celá rodina. Hlasování bylo tajné a každý měl k
dispozici dva hlasy včetně učitelského sboru. Slavnostní vyhlášení proběhlo až v pátek 4.
12. 2020. Soutěž musela být prodlužena z důvodu distanční výuky.
1. místo – Radim Kýna
2. místo – Kateřina a Jan Benešovi
3. místo – Adéla Jurčová
8) Listopad – prosinec - Výtvarná soutěž „Ulice není herna“ – Markétina dopravní
výchova
Výtvarná soutěž „ Silnice, to není hřiště“ – Autoškola tempo Rakovník
2. ročník - Radim Kýna, Klára Zaibertová, Jaroslav Hladík, Ondřej Kotek
3. ročník - Antonie Hornofová
4. ročník - Beneš Jan, Sýkorová Jana, Pánková Lucie
5. ročník - Benešová Kateřina, Pouzová Kateřina, Rybáčková Julie
Ještě postupující: Zaibert Jindřich, Roman Zralý
Dne 7.12. 2020 došlo k vyhodnocení celé soutěže v Autoškole TEMPO pod záštitou
BESIP. Z 82 výtvarných prací ze ZŠ okresu Rakovník se ve III. kategorii pro 3. – 5.
ročník umístila na 2. místě J. Sýkorová.
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9)

Sběr kaštanů
Několikadenní sběr kaštanů pro myslivce proběhl za hojné účasti žáků ZŠ. Žáci donesli
109,8kg. Tři nejpilnější sběrači byli odměněni. Na 1. místě se umístila Adéla J., na
druhém Ema H. a na třetím Filip Z. Od mysliveckého spolku jsme darem obdrželi 1000,Kč.

10) Vánoční besídka ve ŠD, vánoční besídky ve třídách
Vánoční besídka proběhla ve ŠD dne 18. 12. za přítomnosti téměř všech dětí (kromě
žáků 4. ročníku, kvůli současné epidemiologické situaci) Nejprve jsme si společně
přichystali pohoštění a slavnostní tabuli. Každý donesl z domova mističku s vánočním
cukrovím nebo jiné pečené sladkosti. K posezení nechyběly ani láhve dětského šampusu
na společný přípitek k Novému roku. Poté jsme ochutnávali a hodnotili, jaké cukroví nám
chutná nejvíce. Plynule jsme navázali diskuzi o staročeských tradicích a vánočních
zvycích, které dodržujeme o Štědrý den. K tomu nám posloužil úryvek z knížky Český
rok, lidové tradice a zvyky. Připomněli jsme si několik nejznámějších koled a poslechli
jsme si je. Nakonec nás čekala vánoční nadílka. Po poučení, jak s novými hračkami
zacházet, si děti s nimi mohly hrát.
11) Vánoční pozdrav pro LDN
Do každoročního projektu Víme, že jsou mezi námi, který se již 6. rokem realizuje na
Základní a mateřské škole v Pavlíkově, se i letos zapojili všichni přítomní žáci ve škole.
Jelikož současná situace neumožnila navštívit pacienty a sestřičky rakovnického oddělení
pro dlouhodobě nemocné Masarykovy nemocnice osobně. Žáci jim vytvořili vlastnoručně
vyrobené přání s originálním věnováním. Za celý kolektiv žáků a zaměstnanců jim
popřáli zejména hodně zdraví do nového roku a klidné prožití vánočních svátků.
Doufejme, že na jaře již budeme moci s vybranými žáky LDN navštívit a zrealizovat jarní
hudebně pohybové pásmo.
12) Vánoční turnaj v kuželkách
Turnaj se konal ve ŠD družině dne 16. 12. 2020. Účastnilo se ho 20 dětí. Každý účastník
měl 6 pokusů, během nichž se měl pokusit shodit co nejvíce kuželek. Na prvním místě se
umístil Filip Z., na druhém Markéta H. a na třetím Matyáš K. Všichni umístění obdrželi
diplom a malou věcnou pozornost.
13) podzim 2020 - Není soutěž jako soutěž
Letošní školní rok začal skoro jako každý jiný. To znamená, že nechybí ani soutěže, které
normální výuku tak říkajíc jaksi „okoření“.
Stejně jako loni, tak i letos, je ve výuce kladen větší důraz na téma dopravní výchovy.
Hned začátkem října vypsala jednu výtvarnou a literární soutěž na téma „ULICE NENÍ
HŘIŠTĚ“ Policie České republiky. Tato soutěž je celostátní, což znamená, že v ní soutěží
děti z celé republiky.
A za necelý měsíc následovala soutěž na podobné téma vypsaná v rámci našeho okresu.
Za 2. ročník: Radim Kýna, Klára Zaibertová, Jaroslav Hladík, Ondřej Kotek
Za 3. ročník: Antonie Hornofová
Za 4. ročník: Beneš Jan, Sýkorová Jana, Pánková Lucie
Za 5. ročník: Benešová Kateřina, Pouzová Kateřina, Rybáčková Julie, Zaibert Jindřich,
Roman Zralý
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14) K I. pololetí – Nejlepší čtenáři tříd:
1. ročník – E. Hellerová
2. ročník – K. Zaibertová, P. Franče
3. ročník – N. Pešková
4. ročník – L. Pánková
5. ročník – K. Pouzová
15) 8. - 12.2. 2021 - Risk je zisk
Riskovat nebo vsadit na jistotu, tím se zabývali celý týden při plnění rychlých úkolů žáci
prvního oddělení ŠD (2. ročník, dle aktuálního nařízení vlády). Každý den byl připraven
jeden úkol, který měl ověřit a rozvíjet jejich schopnost logického uvažování, hbitost a
manuální zručnost. Za splnění obdrželi body v rozmezí 0-10 dle časového rozmezí
(měřeného času pomocí stopek nebo minutky).
Úkoly: Hledačka, věž, pamatovák, propiska, překážka.
Vítězové: 1) M. Husáková, 2) A. Jurčová, 3) B. Večeřová.
16) Nejpilnější žák ve ŠD
V průběhu prvního pololetí žáci mohli ve ŠD sbírat body za úklid hraček, pomůcek,
ořezávání tužek a pastelek, mytí tabule a další pomoc. V neposlední řadě mohli získat
plusové body i za dobré chování, pomoc ostatním nebo spolupráci. Nejvíce bodů v
prvním pololetí získala opět Antonie Hornofová (3. třída).
17) 24.02.2021 - Karneval ve ŠD
Středa 24. 2. byla zasvěcena tradičnímu dětskému skotačení na karnevalu, jenž byl
rozdělen na základě epidemiologické situaci na dvě skupiny. Žáci 2. ročníku si užívaly ve
školní družině, která již byla tematicky připravena, zatímco žáci 1. a 3. ročníku si
vyzdobily svou kmenovou třídu, kde rovněž zažily spoustu legrace. Tentokrát se karneval
nemohl uskutečnit ve spolupráci s MŠ.
Program karnevalu:
1) Zahájení: žáci byli upozorněni na bezpečné a slušné chování během karnevalu.
2) Promenáda v kostýmech a v maskách, představení se, úvodní tanec.
3) Tajné hlasování o tři nejhezčí a nejoriginálnější kostýmy (vyhodnocení na závěr
karnevalu, věcné ohodnocení výherců).
4) Různorodé soutěže: míčové na cíl, hry na postřeh se židlemi, pohybové soutěže, tanec
ve dvojicích s balónkem, skákání s balónkem, přeskoky přes překážkovou dráhu,
skupinové postřehové soutěže, tanec pod tyčí, židličkovaná, pití brčkem na rychlost,
namotávání bonbónů na provázek, karnevalový vědomostní kvíz ve dvojicích, ……
5) Občerstvení.
6) Volná zábava v rytmu disco.
7) Vyhodnocení karnevalových masek:
1) Antonie Hornofová
1) Ondřej Kotek
2) Adéla Hladíková
2) Jaroslav Hladík
3) Zuzana Jindráčková
3) Markéta Husáková
8) Na závěr si každý z dětí odnesl sladkost a dva balónky.
9) Společný úklid ŠD a třídy.
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18)

Únor – 4. března 2021 – Recitační soutěž – školní kolo – online

Umístění
/ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1.
místo
2.
místo
3.
místo

Ema
Hellerová
Jakub
Valigurčin
Zuzana
Jindráčková

Markéta
Husáková
Izabela
Dominová
Adéla
Jurčová

Nela
Pešková
Antonie
Hornofová
Adéla
Hladíková

Lucie
Pánková
Dominik
Gebhart
Jan
Beneš

Kateřina
Pouzová
Julie
Rybáčková
Jaroslav
Routa

19)

Ve zdravém těle, zdravý duch
Tímto heslem se symbolicky řídilo první oddělení ŠD po celý měsíc únor. Významný
pobyt na čerstvém vzduchu a jeho prospěch pro lidskou imunitu, organismus.
Podařilo se ujít za měsíc únor 30km.

20) Cvrček, Klokánek – březen 2021 - účast žáků v matematické soutěži CVRČEK a
v mezinárodní matematické soutěži KLOKÁNEK.
Nejúspěšnější žáci: kat. Cvrček (1. – 3. ročník): I. Dominová, J. Hladík, R. Kýna,
K. Zaibertová, A. Hornofová, K. Záblocká.
Kat. Klokánek (4. – 5. ročník): L. Pánková, J. Routa, K. Pouzová, D. Gebhart, J.
Polcar, J. Zaibert, P. Mendel.
21) Soutěž o nejoriginálnější velikonoční vajíčko – duben 2021
Výtvarně-pracovní soutěže se zúčastnili žáci ze všech ročníků. Jejich úkolem bylo
vytvořit libovolnou formou během distanční výuky vajíčko i za pomoci rodičů. Časový
limit byl dostatečně dlouhý, zhruba čtyři týdny. Fotografii výrobku žáci odeslali svým
třídním učitelům. Z obdržených fotografií se vytvořila nástěnka na hlavní chodbě. Po
návratu do školy proběhlo tajné hlasování, každý mohl udělit, vybrat pět nejhezčích
vajíček. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo odděleně kvůli hygienickým opatřením.
1. místo – Nela Pešková
2. místo – Barbora Večeřová
3. místo – Izabela Dominová
22)

21.4.2021 - Den Země – vysvětlení pojmů, pozitivní podpora vnímání přírody,
aktivní ochrana životního prostředí, třídění odpadu v okolí školy, ekologická
výchova, ochrana země, recyklace a třídění odpadů, bezpečné chování v přírodě.

23) Čarodějnický slet ve ŠD
Dne 29. 4. se konal ve školní družině čarodějnický slet.
V úvodu nejstarší čarodějnice seznámila přítomné účastníky se symbolickým
významem pálení čarodějnic. Poté následovala přehlídka s hudbou a představení
čarodějnic a čarodějů, kteří svou přítomnost stvrdili podpisem na listinu. Následovaly
souteže: hra na sochy, čarodějnice řekla, kloboučkovaná, příprava lektvarů a zaklínadla,
výroba slizu, omalovánky a křížovky, pantomima. Po malém občerstvení (pečení
červíci, žambuláda) čarodějové a čarodějnice hlasovali pro miss čarodějnici a čaroděje
(1. místo Markéta H., 2. místo Ondřej K.., 3. místo Adéla J.). Čarodějnické řádění bylo
zakončeno přímo pekelnou diskotékou.
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24)

Květen – O Pavlíkovského slavíka – on-line, písničková soutěž ve zpěvu.

1. ročník
Jméno
Ema Hellerová
Matyáš Zavadil
Ondrěj Beneš
Zuzana Jindráčková
Jakub Mašek

Body
17
13
14
24
11

2. ročník
Jméno
Kadeřábková Ema
Večeřová Barbora
Franče Petr
Kýna Radim
Husáková Markéta

Body
15
17
15
14
18

3. ročník
Jméno
Anděla Dykastová
Adélka Hladíková
Tonička Hornofová
Filip Závora
Nela Pešková

Body
19
11
11
6
24

4. ročník
Jméno
Mendel Pavel
Beneš Jan
Mašek David
Pánková Lucie
Sýkorová Jana

Body
5
22
11
22
13

5. ročník
Jméno
Zaibert Jindřich
Benešová Kateřina
Polcar Jiří
Routa Jaroslav
Rybáčková Julie
Pouzová Kateřina

Body
17
27
16
22
13
7

25)

Pořadí
2.
3.
1.

Pořadí
2.
3.
1.

Pořadí
2.
3.
1.

Pořadí
2.
1.
3.

Pořadí
3.
1.
2.

17.5. 2021 – Listování s Lukášem Hejlíkem - Bertík a čmuchadlo
Online domácí divadelní představení, podpora čtenářské gramotnosti, představení
dětské knihy P. Soukupové – Bertík a čmuchadlo. Cvičení v soustředěném poslechu,
alternativní forma divadelní prezentace.

26) Show s tekutým dusíkem 2. června 2021 – Michal Krulich
Žáci se seznámili s teplotou tekutého dusíku, viděli 5 pokusů s ním – Co udělá dusík
s nafouknutým balónkem? Je polití ruky nebezpečné? Co udělá vařící voda nalitá do
dusíku? Jak se chová vylitý dusík na povrchu? Co udělá s květinou? Co způsobuje chlad
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a teplo, jak se chová vzduch v balónku, jak se chová plastový balonek, a další. Na
závěr lektor vykouzlil s dusíkem výbornou zmrzlinu, kterou dozdobil polevou. Žáci si
během přípravy zmrzliny mohli i na moderní hudbu zatančit.
27) Bubnování s Petrem Havlanem - 3.6. 2021. Vzdělávací pořad, podpora hudební
výchovy, probuzení rytmu a zvládání emocí. Praktikováním hravých technik děti
poznaly základy rytmu a hry na Djembe. Povídaly si také něco málo o historii
afrických bubnů. Hlavně všichni společně bubnovali. Během lekce děti zvládly jak
samostatnou hru, tak se naučily sjednotit rytmus s celou skupinou. Každý žák měl
možnost ventilovat svoje emoce prostřednictvím hudebního nástroje.
28) Sběr papíru – průběžně během roku
Během roku žáci nosili pilně papír v rámci 7. ročníku soutěže ve sběru papíru (Odpady
– Chlumčák s.r.o.). Za první pololetí se podařilo žákům nasbírat 289,1 kg, za druhé 596
kg. Nejlepší sběrači obdrželi věcné ceny. Vyhodnocení proběhlo individuálně.
1. místo – Petr Franče (2. třída) = 241 kg
2. místo – Matyáš Zavadil (1. třída) = 227 kg
3. místo – Lucie Pánková (4. třída) = 161 kg
29) Vlastivědně přírodovědná exkurze – Lidice, hrad Okoř, ZOO Zájezd - 8. 6. 2021, 4. a
5. ročník.
30) Hamouzův statek, vodní nádrž Klíčava, Brdatkou do Křivoklátu – 15.6. 2021
Turistická vycházka, přírodovědná exkurze pro žáky 1. – 3. ročníku.
31) Nejpilnější žák ve ŠD
V průběhu druhého pololetí žáci mohli ve ŠD sbírat body za úklid hraček, pomůcek,
ořezávání tužek a pastelek, mytí tabule a další pomoc. V neposlední řadě mohli získat
plusové body i za dobré chování, pomoc ostatním nebo spolupráci. Nejvíce bodů ve
druhém pololetí získal Ondřej Kotek (2. třída).
32) Ke II. pololetí – Nejlepší čtenáři tříd:
1. ročník – E. Hellerová, M. Zavadil
2. ročník – K. Zaibertová, P. Franče, A. Jurčová
3. ročník – F. Závora
4. ročník – L. Pánková
5. ročník – J. Routa
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Účast školy v projektech
1. Ovoce do škol
Stravovací návyky dětí, pravidelný přísun ovoce a zeleniny jako zdroje vitaminů, boj proti
dětské obezitě.
2. Mléko do škol
Prevence osteoporózy, zvýšení podílu mléčných výrobků v jídelníčku dětí. Pravidelný odběr
mléčných výrobků.
3. Víme, že jsou mezi námi –VII.
Kulturní program pro Masarykovu nemocnici v Rakovníku, oddělení LDN. Účast dětí od 1.-5.
ročníku, recitace, hra na nástroj, vánoční básně, koledy. Pro staré a nemocné pacienty.
Období: podzim.
4. Zdravé zuby
Zdravý životní styl, osobní hygiena, hygiena dutiny ústní, stomatologie, prevence zubního
kazu, správné čištění zubů, pravidelné návštěvy lékaře.
5. Celé Česko čte dětem
Tradiční projekt podporující zájem o četbu, čtenářských dovedností, práci s knihou, návštěva
žákovské knihovny, knihovny v místě bydliště, orientace v dětských časopisech. Předčítání
žákům ve třídách ze zajímavých knižních titulů.
6. Den Země
Ekologická výchova, pozitivní vnímání přírody, bezpečné chování v přírodě, třídění odpadu,
ochrana životního prostředí.
7. Ježkovy voči
Osobní bezpečí, ochrana před virovým a infekčním onemocněním, zvládání krizových situací,
formy násilí, péče o zdraví, o lidské tělo.
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Plnění průřezových témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Den Země
Využití poznatků žáků z běžného života a mimořádných událostí. Podpora globálního
myšlení, výchova evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností. Kultivace
postojů k Evropě. Rozvoj a integrace základních vědomostí sociálních a kulturních odlišností
mezi národy. Pochopení společných politik EU.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Recitační soutěž – on line
Rozvoj každodenní verbální komunikace jako klíčového nástroje jednání v různých životních
situacích. Sociální dovednost v aplikaci jazyka a osobní dovednosti. Cvičení pozornosti a
soustředění, cvičení dovednosti zapamatování si. Nápomoc k prevenci škodlivých způsobů
chování. Vzájemné poznávání ve skupině, třídě.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Ulice není herna
Podpora gramotnosti v pravidlech BESIP a dopravní výchovy, respekt k druhým lidem a
k lidskému životu, rozlišení hry a skutečnosti, schopnost využití týmové práce, porozumění
mediálním sdělením, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, vliv médií na každodenní
život, úspěšné a samostatné zapojení do mediální komunikace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
O Pavlíkovského slavíka – písničková soutěž on line
Základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách, poznávání tolerance odlišností
jiných skupin, uvědomění si vlastní identity. Právo na společné žití, vzájemná spolupráce.
Důraz na rovnocennost všech skupin. Nekonfliktní život v multikulturní společnosti.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Projekt – Víme, že jsou mezi námi, Silnice není hřiště
Osvojení základních principů občanské společnosti. Orientace ve složitých problémech
moderního demokratického státu. Respekt a solidarita k druhým. Uplatňování zásad slušné
komunikace, prohloubení vlastní odpovědnosti, osobní zkušenosti se starými a nemocnými
občany.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Turistické přírodovědné exkurze Lidice, Okoř, ZOO Zájezd, Hamouzův statek,
Brdatka, Křivoklát

Uvědomění si podmínek života a možností jejich ohrožování. Každodenní žádoucí jednání
občana vůči prostředí. Podněcování aktivit tvořivosti, tolerance, vstřícnosti a ohleduplnosti
vůči prostředí. Řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí. Vnímavý a citlivý
přístup k přírodě a přírodnímu kulturnímu dědictví.
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Rámcové hodnocení školní roku
K PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ
1. Optimální naplněnost jednotlivých tříd. Optimální počet všech žáků školy.
2. Počet přijatých žáků do 1. ročníku je vyšší než počet absolventů = 14.
3. Limit pedagogických a provozních pracovníků vyhovuje potřebě školy.
4. K pokrytí časové dotace vzdělávání u vyšších ročníků je potřeba pedagogického
pracovníka na snížený úvazek.
5. Nebyly nutné změny v zavedeném systému vzdělávání a výchovy.
6. Nebylo nutno žádat zřizovatele o výjimku z průměrného počtu žáků.
7. Titul „Rodiče vítáni“.
8. Titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ do roku 2021.
9. Během vzdělávání nebyla podána oficiální stížnost k činnosti školy.
10. Negativum: Vzdělávání bylo ovlivněno formou distanční výuky.
11. Negativum: nezapojení 1 žáka k distanční výuce, nedostatečná komunikace se zákonnými
zástupci tohoto žáka.
12. Velmi dobrá úroveň dovedností a vědomostí po návratu žáků k prezenční výuce.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST
1. Negativum: vzhledem k pandemické situaci znemožněna přímá výuka se žáky s možností
další socializace kolektivu školy.
2. Negativum: Eliminace naplánovaných mimoškolních aktivit různého zaměření.
3. Zkvalitnění komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou.
4. Negativum: Bez schůzky Unie rodičů, nevybírán finanční příspěvek k podpoře školy na
školní rok 20/21.
5. Dlouhodobá stabilizace kolektivu pedagogických i nepedagogických pracovníků celého
subjektu. Získání externího zaměstnance na pozici asistenta pedagoga a učitelky ZŠ na
snížený úvazek.
6. Pokračování titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“- do roku 2021.
7. Negativum: - výuka v 1. ročníku – nekvalifikována, absence učitelů na nízký pracovní
úvazek.
8. Negativum: Zájmové vzdělávání – kroužky - nerealizována.
9. Negativum: Cíle a některé definované učivo v ŠVP Pavlík bylo uskutečňováno v souladu
s učebním plánem částečně distančně.
10. Pedagogická podpora žáků s SVP i distanční formou.
11.Negativum: Pokles průměrné úspěšnosti testovaných oborů v externím zjišťování výsledků
vzdělávání KALIBRO. Pokles úspěšnosti v oblasti matematika.
12. Adaptace dětí z MŠ v 1. ročníku ZŠ do života školy.
13. Podíl spolupráce a kooperace MŠ a ZŠ na úspěšném zvládnutí školního roku.
14. Podíl většiny zaměstnanců na vytváření pozitivního a motivujícího pracovního prostředí.
15. Individuální přístup pedagogů k žákům s SVP a k žákům s výchovnými problémy.
16. Množství zařazených motivačních aktivit, projektů a integrované výuky do vzdělávání.
VÝCHOVNÁ OBLAST
1. Vzájemná komunikace žáků a učitelů je založena na vřelém a vzájemně se respektujícím
vztahem.
2. Řádné plnění školní docházky, bez absence záškoláctví a neomluvených hodin.
3. Negativum: Vysoká omluvená absence 1 žáka školy a z ní pramenící neprospěch, předáno
k řešení OSPOD.
4. Negativum: - drobné výchovné přestupky některých žáků.
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5. Negativum: - Omezení rodičovských schůzek. Komunikace s rodiči pouze distančním
způsobem, ojediněle individuální konzultace.
6. Bez řešení případu šikany.
7. Zabezpečení školy z hlediska BOZP.
8. Negativum: - jeden drobný úraz v ZŠ.
SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM, RODIČOVSKOU VEŘEJNOSTÍ A DALŠÍMI
PARTNERY
1. Velmi kvalitní komunikace a spolupráce s Městysem Pavlíkov – pravidelné finanční
dotace, pravidelná modernizace budovy.
2. Spolupráce s VHČ.
3. Negativum: Bez schůzky Unie rodičů.
4. Negativum: Spolupráce s tradičními partnery- značně omezen.
MATERIÁLNÍ OBLAST
1. Kvalitní práce provozních zaměstnanců.
2. Pravidelná údržba a inovace prostor školy a jejího zařízení.
3. Podíl zaměstnanců na vytváření podnětného vzdělávacího prostředí.
4. Zahájení realizace projektu výstavby altánu – venkovní učebny v prostorách školní
zahrady.
Ve školním roce 2020/2021 bylo zrealizováno:
- zvýšení konektivity internetu v ZŠ, MŠ a kanceláři VŠK,
- výmalba učeben ZŠ v 1. patře,
- instalace matematického demonstračního panelu,
- obložení hygienického koutu v budoucí učebně ZŠ.
Výčet problémů k řešení
1. Nadále zjišťovat zájem dalších externích zaměstnanců o doplnění nižších úvazků v ZŠ.
2. Snaha o získání optimálního počtu žáků do 1. ročníku pro školní rok 22/23.
(Pozn. Škole neprospívají přestupy dětí z našeho spádového obvodu do plně organizovaných
škol. Málotřídní škola měla a má i dnes řadu výhod a předností).
3. Implementovat do výchovně vzdělávací práce školy množství motivačních a relaxačních
aktivit podporující zájem o výuku a docházku do ZŠ a MŠ Pavlíkov.
4. Opětovně zařadit zájmové útvary do života školy.
5. Zajistit adekvátní materiální vybavení k budoucímu navýšení hodinové dotace výuky ICT.
Z uvedeného hodnocení vyplývají úkoly pro školní rok 2021/2022 :
1. V úvodu školního roku zajistit v jednotlivých třídách důkladné shrnutí a fixaci všech vzdělávacích
oblastí.
2. Cílevědomé výchovné vzdělávání s eliminací nevhodného chování. Prohlubovat vztahy a vazby
žáků v jednotlivých kolektivech.
3. Udržovat bezpečné pracovní prostředí, vést se žáky dialog o prevenci bezpečné práce a
bezpečného chování, vytvořit tak atmosféru bezpečné školy.
4. Snaha o zachování stávající organizace subjektu.
5. Získání žáků z dalších spádových oblastí.
6. Propojovat život školy s množstvím motivačních aktivit.
7. Připravit podmínky dálkové výuky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku.
8. Implementovat prvky on-line vzdělávání do běžné výuky.
9. Společně sdílet další zdroje inspirace v běžné i dálkové výuce.
10. Využívat další on-line platformy pro komunikaci se žáky.
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11. Podpora vedení školy k osobnostnímu růstu všech zaměstnanců, zvláště pedagogických
pracovníků.
12. K dalšímu sebevzdělávání využívat formu webinářů.
13. Pokračovat ve spolupráci MŠ a ZŠ.
14. Pokračovat v uvážlivé modernizaci pracovního prostředí dětí, žáků a zaměstnanců.
16. Sledování cílů ŠVP Pavlík, eventuální stanovení podnětů k jeho dalšímu rozvoji.
17. Opětovně zapojit rodičovskou veřejnost do života školy.
V materiální oblasti :
1. Adaptace společné chodby v prostorách ZŠ a MŠ (vchod).
2. Ve spolupráci se zřizovatelem apelovat na realizaci vypracovaného projektu na sportovní
hřiště v prostorách zahrady.
3. Provádět drobné opravy, rekonstrukce a modernizace budovy.
4. Nadále věnovat náležitou pozornost veškerému IT zařízení.
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4. Přílohy k Výroční zprávě o činnosti školy ve školním roce 2020/2021
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Diagramový přehled sledovaných skutečností.
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu za rok 2020
Vyúčtování ONIV za rok 2020
Sborník – vypořádání státní dotace poskytnuté v roce 2020.
Hospodaření s finančními prostředky Unie rodičů za školní rok 2020/2021.
Počty žáků školy 2020/2021
Výsledky dotazníkového šetření k distanční výuce – zákonní zástupci
Školní časopis - ukázka
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1.

Diagramový přehled sledovaných skutečností

Komentář : V posledních letech stabilizovaný počet žáků, doposud nebyla měněna
organizace školy.

Průměrná měsíční docházka dětí v MŠ 2020/2021

49%

76,90%

1. třída - 15 zapsaných, Ø 7,21
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2. třída - 14 zapsaných, Ø 10,57
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Docházka dětí mateřské školy během prázdninového provozu
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KALIBRO – externí zjišťování výsledků vzdělávání

Porovnání průměrné úspěšnosti
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Český jazyk

Matematika

2017/2018

Český jazyk
Matematika
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Anglický jazyk
Ekonom. doved.
Prům. úsp.

2020/2021
61,9%
37,8%
64,1%
65,9%
65,5%
58,2%
58,90%

Český jazyk
Matematika
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Anglický jazyk
Ekonom. doved.
Prům. úsp.

2017/2018
61%
22%
59%
57%
58%
55%
52%

Humanitní
základ

2018/2019

2018/2019
58%
45%
50%
58%
52%
49%
52%

Přírodovědný Anglický jazyk
základ

2019/2020

2019/2020
59%
60%
81%
73%
56%
66%
66%

Ekonom.
doved.

2020/2021

2020/2021
62%
38%
64%
66%
66%
58%
59%

Komentář ŘŠ k výsledkům KALIBRO 20/21
- v letošním roce pokles celkové průměrné úspěšnosti o 7% oproti loňskému roku,
- M pokles o 22%, Čj zvýšení o 3%, Hum. zákl. pokles o 17%, Přír. zákl. pokles o 7%, Aj
zvýšení o 10%, Ekon. dov. pokles o 8%,
- v celkovém sumáři zahrnuty výsledky žáků s SVP,
- informace o úspěšnosti škol v rámci republikových výsledků nebyly firmou KALIBRO
v době zpracování VZ ještě zpracovány a publikovány.
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počet úrazů

Úrazovost žáků - ZŠ, MŠ
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

školní rok
ZŠ

MŠ

Komentář : Jedná se o běžné, velmi drobné úrazy.

Komentář :
Ve školním roce 2020/2021 nebyly z důvodu epidemických a hygienických
důvodů schůzky s rodiči ve škole realizovány. Třídní učitelé využívali ke konzultaci s rodiči
běžných komunikačních prostředků. V ojedinělých případech bylo možné využít audiovizuální
aplikace MTeams.
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Počty vypůjčených knih ve školní knihovně
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

92

86

82

84
54

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

školní rok

Komentář :
Žáci mají možnost různými činnostmi podporovat čtenářské aktivity. Žákovská knihovna je
vybavena zajímavými tituly a je žákům 2 dny v týdnu otevřená. Po dohodě se správcem
knihovny je možné ji navštívit i individuálně. Na chodbě před třídami je umístěn čtenářský
koutek - stojan s knihami a časopisy.
Klesající tendence výpůjček knih ze školní knihovny je v letošním školním roce přisuzována
delším uzavřením provozu školy a tím omezení možnosti návštěv v ŽK.

Přehled sběru druhotných surovin a léčivých bylin
(kg)
3000
2500

2467

2540
papír

2000

1 292,25

kg

1500
1000

583,4

500

0

školní rok
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Bez komentáře.

785,1
kaštany

0

0

Komentář :

1119,9
0
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Komentář : Jídlo domácí a chutné . Žáci mají možnosti přídavku. Zařazování nových
pokrmů dle výživových norem. Některé pokrmy nejsou zatím žáky kladně přijímány. I přes
nové trendy v přípravě pokrmů je odběr jídel vysoký.
Celkový počet uvařené stravy ovlivnilo přerušení provozu důsledkem pandemie.

Podíl hlavních složek surovin
na tvorbě stravy (v %) - 2020/2021
86,5
maso (vč. ryb)
171

mléko (ml. výr.)
tuky, cukry
116

ovoce-zelenina
brambory

112,6
71,5

Komentář : Na výrobě stravy jsou používány nejdůležitější složky potravin.
Povzbudivými hodnotami je úbytek cukrů, tuků a zvyšující se podíl ovoce a zeleniny.
Komentář : Ve stravě je zvyšován podíl mléčných výrobků, luštěnin, rybích pokrmů,
ovoce a zeleniny, které jsou pro dětský organismus velice důležitý.
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spotřeba v %

Průměrná spotřeba potravin - spotřební koš
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

176%

171%

108%

99%

109%

121%

83%

74%
56%

60%

suroviny

Komentář : Školní jídelna je nedílnou součástí školy. Vaří se denně, připravují se
dopolední i odpolední svačiny. Kuchařky se snaží přizpůsobovat stravu stravě domácí,
vyváženou a pestrou s minimálním využitím polotovarů.
Sešit připomínek se stává reflexí pro kuchařky v jejich přípravě pokrmů, mohou pravidelně
sledovat , jak byl strávníky pokrm hodnocen. V letošním školním roce nebyly zaznamenány
žádné připomínky
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2. Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu za rok 2020
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3. Vyúčtování ONIV za rok 2020

52

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21
4.
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Sborník – vypořádání státní dotace poskytnuté v roce 2020
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5.

Hospodaření s finančními prostředky Unie rodičů za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva o hospodaření
Unie rodičů při ZŠ a MŠ Pavlíkov 2020/2021
Zůstatek na VK k 30.6.2020
Na pokladně k 30.6.2020
Celkem k 30.6.2020

17 513,8 597,26 110,-

Příjmy za ZŠ
Příjmy za MŠ
Příjmy celkem

1 775,19 525,21 300,-

Výdaje za ZŠ
Výdaje za MŠ
Výdaje celkem

19 981,19 946,39 927,-

Zůstatek ZŠ
Zůstatek MŠ
Zůstatek celkem za ZŠ a MŠ

2 618,4 865,7 483,-

BÚ k 30.6.2021
Na pokladně k 30.6.2021
Celkem

2 513,4 970,7 483,-

V Pavlíkově 30.6.2021
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6.

Počty žáků základní školy ve školním roce 2020/2021 k 1.9.2020 – ZŠ

Ročník

Chlapců

Dívek

1.

Celkem
žáků
10

7

3

2.

17

9

8

3.

8

2

6

4.

6

4

2

5.

9

6

3

Celkem

50

28

22
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7.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k distanční výuce – zákonní zástupci

Obsah:
1.

Průběh a hlavní cíle dotazování

2.

Otázky směřující k hlavním cílům šetření

3.

Forma dotazníku

4.

Přehled výsledků šetření

5.

Závěr: Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

6.

Zdroj

1.

Průběh a hlavní cíle dotazování:






Průzkum proběhl ve dnech 8.2. – 12.2. 2021 rozesláním 49 dotazníkových
formulářů zákonným zástupcům (celkový počet žáků ve škole 49).
Technické zabezpečení DV v rodinách.
Jakým způsobem výuka probíhá v rodině - zátěž DV pro rodinu a časová dotace
rodiny ke zvládnutí DV.
Spokojenost rodičů s formou DV předkládané školou, zvládnutí žáky, spoluprací
s vyučujícími a spokojenost s činnostmi asynchronní výuky.
Představa rodičů o obsahu výuky ve škole.
Rizika při delším uzavření škol a trvání této formy výuky.

2.

Otázky směřující k hlavním cílům šetření:






Technické zabezpečení DV v rodinách
- Je (bylo) pro vaši rodinu problematické zajistit vašemu dítěti dostatečné technické
vybavení pro online výuku na dálku?

Jakým způsobem výuka probíhá v rodině - zátěž DV pro rodinu a časová
dotace rodiny ke zvládnutí DV.
- Kolik času celkem trávíte (jste trávili) v průměru denně spoluprací na výuce na dálku
(komunikace s učiteli, pomoc se zadanými úkoly, vysvětlování toho, čemu nerozumí,
kontrola práce apod.)?
- Představuje (představovalo) množství úkolů a povinností, které výuka na dálku přináší,
zátěž pro život vaší rodiny?
- Doplňujete (doplňovali jste) výuku vašeho dítěte na dálku ještě nějakými úkoly z vlastní
iniciativy?

Spokojenost rodičů s formou DV předkládané školou, zvládnutí žáky,
spoluprací s vyučujícími a spokojenost s činnostmi asynchronní výuky.
- Vyhovuje (vyhovovala) vám forma, jakou je (byla) práce vašemu dítěti
zadávána (způsob, jak je (byla) vám/dítěti práce zasílána, zda jsou (byly) úkoly zadané
-

56

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21
- dostatečně přehledně atd.)?
- Zvládá (zvládalo) vaše dítě v domácí výuce plnit požadavky učitelů (množství a náročnost
úkolů)?
- Zdají se (zdály se) vám úkoly, které dostává vaše dítě v rámci výuky na dálku,
smysluplné?
- Jsou (byli) učitelé vůči vám a vašemu dítěti dostatečně vstřícní?
- Dostává (dostávalo) vaše dítě od učitelů dostatečnou zpětnou vazbu?
- Vaše dítě dostává (dostávalo) od učitelů v rámci výuky na dálku různé typy úkolů. Kterých
by mělo být podle vás více?

Představa rodičů o obsahu výuky ve škole.
- Získal/a jste díky výuce na dálku lepší představu o tom, co a jak se vaše dítě ve škole učí?

Rizika při delším uzavření škol a trvání této formy výuky.
- Obáváte (obávali jste se) se, že delší uzavření škol by mohlo vést v případě vašeho dítěte a
vaší školy k některým z následujících negativních důsledků?
3. Forma dotazníku
1. Místo bydliště.

2. Kolik vychováváte dětí.
x 1 dítě x 2 děti x 3 děti x 4 a více dětí
3. Jaký je věk nejmladšího dítěte, které žije ve vaší domácnosti?
x 1 rok x 2 roky x 3 roky x 4 roky x 5 let x 6 let x 7 let x 8let x 9 let x 10 let x 11
let x 12 let x 13 let x 14 let
4. Ve kterém ročníku je vaše dítě, ke kterému se vyjadřujete?
x 1. ročník x 2. ročník x 3. ročník x 4. ročník x 5. ročník
5. Kolik času celkem trávíte (jste trávili) v průměru denně spoluprací na výuce na dálku
(komunikace s učiteli, pomoc se zadanými úkoly, vysvětlování toho, čemu nerozumí,
kontrola práce apod.)?
x více jak 3 hodiny
x méně než hodinu
x 2 – 3 hodin
x žádný, dítě řeší vše samostatně
x 1 – 2 hodin
6. Představuje (představovalo) množství úkolů a povinností, které výuka na dálku
přináší, zátěž pro život vaší rodiny?
x určitě ne x spíše ne x tak napůl x spíše ano x určitě ano
7. Je (bylo) pro vaši rodinu problematické zajistit vašemu dítěti dostatečné technické
vybavení pro online výuku na dálku?
x určitě ne x spíše ne x tak napůl x spíše ano x určitě ano
8. Jsou (byli) učitelé vůči vám a vašemu dítěti dostatečně vstřícní?
x určitě ne x spíše ne x tak napůl x spíše ano x určitě ano
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9. Zvládá (zvládalo) vaše dítě v domácí výuce plnit požadavky učitelů (množství a
náročnost úkolů)?
x určitě ne x spíše ne x tak napůl x spíše ano x určitě ano
10. Vyhovuje (vyhovovala) vám forma, jakou je (byla) práce vašemu dítěti zadávána
(způsob, jak je (byla) vám/dítěti práce zasílána, zda jsou (byly) úkoly zadané dostatečně
přehledně atd.)?
x určitě ne x spíše ne x tak napůl x spíše ano x určitě ano
11. Dostává (dostávalo) vaše dítě od učitelů dostatečnou zpětnou vazbu?
x určitě ne x spíše ne x tak napůl x spíše ano x určitě ano
12. Získal/a jste díky výuce na dálku lepší představu o tom, co a jak se vaše dítě ve škole
učí?
x určitě ne x spíše ne x tak napůl x spíše ano x určitě ano
13. Zdají se (zdály se) vám úkoly, které dostává vaše dítě v rámci výuky na dálku,
smysluplné?
x určitě ne x spíše ne x tak napůl x spíše ano x určitě ano
14. Vaše dítě dostává (dostávalo) od učitelů v rámci výuky na dálku různé typy úkolů.
Kterých by mělo být podle vás více?
x více samostudia (z učebnic, internetu)
x více procvičování probrané látky
x více samostatné práce s informacemi (z internetu,…)
x více samostatné tvůrčí aktivity (literární, výtvarné,…)
x více projektů vyžadující spolupráci s ostatními
15. Doplňujete (doplňovali jste) výuku vašeho dítěte na dálku ještě nějakými úkoly
z vlastní iniciativy?
x několikrát za den
x jednou za den
x tak dvakrát týdně
x jednou za týden
x vůbec ne
16. Obáváte (obávali jste se) se, že delší uzavření škol by mohlo vést v případě vašeho
dítěte a vaší školy k některým z následujících negativních důsledků?
x učitelé nestihnou s žáky probrat plánované učivo
x žáci dostatečně nepochopí probrané učivo
x žáci budou přetížení
x žáci ztratí motivaci
x naše rodina bude úplně vyčerpaná
x zhorší se vztah nás rodičů s naším dítětem
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4. Přehled výsledků šetření
Graf č. 1 – Místo bydliště rodičů

2,90%

2,90%

2,90%
2,90%

2,90%
8,50%

57,00%
20%

Pavlíkov

Všetaty

Lašovice

Skřivaň

Pustověty

Hřebečníky

Rousínov

Rakovník

Graf č. 2 – Počet odevzdaných dotazníků podle ročníků
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Graf č. 3 – Počet dětí v domácnosti

Graf č. 4 – Věk nejmladšího dítěte v rodině

60

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21

Graf č. 5 – Čas rodičů strávený spoluprací s dítětem při dálkové výuce

Graf č. 6 – Představovalo množství úkolů a povinností pro vaši rodinu zátěž?
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Graf č. 7 – Problém v zajištění podpory technického vybavení

Graf č. 8 – Vstřícnost učitelů k žákům
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Graf č. 9 – Zvládání nároků učitelů žáky

Graf č. 10 – Spokojenost rodičů s formou dálkové výuky
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Graf č. 11 – Dostatečná zpětná vazba od učitelů

Graf č. 12 – Představa o tom, co a jak se dítě ve škole učí
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Graf č. 13 – Smysluplnost zadávaných úkolů

Graf č. 14 – Kterých úkolů na dálku mělo být víc?
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Graf č. 15 – Frekvence doplňování učiva rodiči

Graf č. 16 – Předpokládaná rizika při delším uzavření škol
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6. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

Silné stránky
Návratnost dotazníků: více než polovina
z celkového počtu.
Návratnost dotazníků: více než polovina
z jednotlivých ročníků.
Více než polovina rodičů nemělo problémy se
zajištěním technické podpory.

Více jak tři čtvrtiny odpovědí: vstřícnost učitelů
k žákům spolu se zpětnou vazbou.
Více jak tři čtvrtiny odpovědí: zvládnutí plnění
požadavků žáky.

Více jak třem čtvrtinám odpovědí vyhovovala
forma DV.
Více jak tři čtvrtiny rodičů získalo představu o
tom, co a jak se děti ve škole učí.
Více jak tři čtvrtiny rodičů nepochybovalo o
smysluplnosti zadávaných úkolů.

5.
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Zdroj:

Projekt Kalibro, duben 2020

Slabé stránky - rizika
Více jak tři čtvrtiny rodičů trávilo
spoluprací na výuce na dálku více jak 1
hodinu.
Více jak pro tři čtvrtiny rodičů
představovala DV zátěž.
Z hlediska činností rodiče požadovali
zejména:
- více procvičování probrané
látky,
- více samostatné tvůrčí aktivity,
- více projektů – spolupráce
s ostatními,
- více on-line hodin.
Více jak tři čtvrtiny rodičů doplňovalo
DV dalšími úkoly.
Obava rodičů z negativních důsledků
dalšího uzavření škol:
- učitelé nestihnou se žáky probrat
plánované učivo,
- žáci nedostatečně pochopí
probrané učivo,
- žáci budou přetížení,
- žáci ztratí motivaci,
- rodina bude úplně vyčerpaná,
- zhorší se vztah rodičů s dítětem.
V době zpracování výsledků probíhá již
třetí vlna DV.
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8. Školní časopis – ukázka
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