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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.
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
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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.

6

6

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

7

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. 2019 byl
ve statických výkazech uveden následující počet žáků :
I. třída
II. třída
III. třída

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

ročník
ročník
ročník

Celkem

1. – 5.

ročník

17
9+6
10 + 7

17 žáků
15 žáků
17 žáků
49 žáků

K tomu : 1 oddělení školní družiny

29 žáků

Od 1.2.2020 – přestup žáka 4. ročníku na ZŠ Fatranská 14, Nitra.
Složení žáků podle místa bydliště
Obec / Ročník
1.
2.
12
4
Pavlíkov
Chlum
Ryšín
1
Skřivaň
Tytry
1
Lašovice
3
2
Všetaty
Pustověty
Hřebečníky
1
Rousínov
1
Šlovice
Panoší Újezd
1
Slabce
Celkem
17
9

3.
3
2
-

4.
4
1
2
2
-

5.
1
2
1
3
-

1
6

1
10

7

Celkem
24
1
3
4
12
1
1
2
1
49

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
89,7 %

Žáků ze sousedních obvodů
10,3 %

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.)
28
Počet PC v učebnách
3+11+6+3
Počet PC připojených na internet
28
Počet učeben s PC
3
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 - nekvalifikovaná

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

35 – 45 let

45 – 55 let

muži

muži

muži

ženy
3

ženy
4

ženy

nad 55 let
v důch. věku
do
důch.
věku
muži ženy muži ženy
1
2

Ostatní učitelé :
Negativní
Ostatní pracovníci
Květa Jurčová
- školnice
Renata Polcarová - uklízečka, personální podpora v MŠ, učitelka MŠ
Iveta Zavadilová
Libuše Černá

- vedoucí školní jídelny, kuchařka
- kuchařka

Zdeněk Polák

– topič

Výuka byla zajištěna kvalifikovanými pedagogickými pracovníky.
Nekvalifikovaně vyučováno:
Hv1, Vv1, Pč1, Prvo1, Tv1 vychovatelkou Bc. K. Bauerovou v 1. ročníku.
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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 02.09.2019 do 31.07.2020 – pí. R. Polcarová na pracovní pozici učitelka MŠ – pomocná.
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1.2

Charakteristika mateřské školy – zhodnocení školního roku 2019/2020

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

ZŠ a MŠ Pavlíkov
270 21 Pavlíkov 77
Mgr. Petr Šiler
ředitel školy

Vedoucí učitelka mateřské školy, zástupce ředitele pro MŠ:
kvalifikovaná
Pracovní úvazek: 1,00 = 25 hodin výchovné práce týdně
Délka odborné praxe: 42 let

Zdeňka Skoupá

1.Učitelka mateřské školy:
Radka Typoltová
kvalifikovaná
Pracovní úvazek: 1,00 = 31 hodin výchovné práce týdně
Délka odborné praxe: 12 let ( 3 roky na MD a RD - září 2010 – září 2013 )
2.Učitelka mateřské školy:
kvalifikovaná
Pracovní úvazek: 1,00 = 31 hodin výchovné práce týdně
Délka odborné praxe: 11 let a 8 měsíců ( včetně MD a RD)

Barbora Dominová, DiS.

3.Učitelka mateřské školy:
nekvalifikovaná do června 2020
Pracovní úvazek: 1,00 = 31 hodin výchovné práce týdně
Délka odborné praxe: 2 roky a 9 měsíců

Ivana Frančová

4. Učitelka mateřské školy - pomocná:
Renata Polcarová
nekvalifikovaná
V rámci dotačního programu EU OP VVV - chůva k nejmladším dětem - absolvování kurzu
se složením profesní zkoušky.
Pracovní úvazek: 0,225 = 7 hodin výchovné práce týdně.
5. Školnice mateřské školy:
Renata Polcarová
Pracovní úvazek: 0,9 (0,60 v MŠ, 0,30 v ZŠ) = 36 hodin týdně
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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 2019/2020 tak
bylo vyhověno žádostem všech zákonných zástupců.
Díky novému financování školství PH MAX - podle počtu odpracovaných hodin ( ne podle
počtu přihlášených dětí ) - došlo k navýšení provozní doby mateřské školy z 9 na 10,5 hodiny
denně – provoz MŠ 6:15 – 16:45 hodin.
Díky tomu jsme také dosáhli na finanční podporu pro pomocnou učitelku a překrytí učitelek
na třídě u nejmladších dětí na dobu 1,4 t.j 7 hodin týdně.
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, zapsánobylo od září 20 (19) dětí
V průběhu prvního pololetí se odstěhovala a docházku ukončila Nela Fraňková a
Selena Hornofová. Ve druhém pololetí byla přijata Aneta Sekrtová. Počet dětí 1.a 2.
ročníku k 30.6.2020 je 19 dětí.
Docházka pravidelná, průměr za školní rok

12,5 tj. 65 %

Zcela výjimečná byla docházka na přelomu ledna a února 2020 kdy onemocněly
všechny děti mimo jednoho chlapce.
3. ročník děti ve věku 5 – 6 let, zapsáno celkem 13 (12) dětí.
Docházka dětí do MŠ pravidelná. Po prázdninách už do školky nenastoupil Milan
Olah – dle sdělení ÚM Pavlíkov se odstěhoval.
Průměrná docházka 3.ročník
9,6 tj 79,3 %
Počet dětí předškolních k 30.6.2020 je 12 dětí.
Průměrnou docházku ovlivnily školní prázdniny, chřipková epidemie na přelomu ledna a
února a pandemie koronaviru v březnu – květnu 2020.
Chování dětí, přestupky proti školnímu řádu
Během školního roku jsme neřešili žádný přestupek proti školnímu řádu.
Výchova a vzdělávání
Cíle stanovené školním programem jsme s dětmi plnili, individuální rozdíly jsme maximální
možnou měrou kompenzovali individuální prací. Obtíže jsou zejména v oblasti JV dětí – děti
dochází na logopedickou prevenci, ale v denním cvičení doma už nepokračují.
Obdobná je situace při všech pracovních a manipulačních činnostech, jemné i hrubé motorice.
Děti čekají stálou dopomoc učitelky, jsou velmi nesamostatné, činnostem, kde je potřeba
jemná motorika, nebo grafomotorická dovednost se vyhýbají, tyto činnosti nevyhledávají.
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Rodina na děti spěchá, raději vše udělá za děti. S tím jsme se setkali i během uzavření
provozu v době koranavirové pandemie. Nabízené činnosti, úkoly, práce – tvořili za děti
rodiče.
(Rozbor vzdělávacích oblastí v hodnocení VZ)
Od začátku března, od zvýšeného výskytu nákazy Covid-19, byla ve škole prováděna zvýšená
hygienická opatření. Od 10.března se snížil počet docházejících dětí. Na pokyn zřizovatele
došlo 16. března 2020 (v MŠ ještě všechny učitelky, nepedagogičtí zaměstnanci a 3 děti)
k uzavření provozu. Od 17. března učitelky pracují v režimu HOME OFFICE nebo střídavě
ve škole podle zpracovaného harmonogramu.
Koncem března, kdy se rýsovalo delší uzavření provozu školy, byla vytvořena nová emailová
adresa pro komunikaci s rodiči dětí, pro distanční výuku a vzdělávání podle TVP.
25.května 2020 byl provoz mateřské školy obnoven. Provoz se řídí nařízeními vlády ČR a
pokyny MŠMT platnými do konce školního roku. Mateřská škola má zpracované denní
režimové momenty a harmonogram hygienických opatření. Došlo k organizačním změnám
s ohledem na střídání MŠ a ZŠ. Zajištěny dezinfekční prostředky, prostředky osobní ochrany
zdraví a přístroj na dezinfekci hraček, a veškerého vybavení, párou. Docházka je na uvážení
zákonných zástupců s ohledem na tzv. rizikové faktory v rodinách dětí. Do září je odhlášeno 7
dětí. Od 1.července jsou některá opatření lehce uvolněná.
1.července 2020 se předškoláci rozloučili s MŠ a rodiči, v omezeném režimu, na školní
zahradě krátkým programem.
Ukončení vzdělávání
do základní školy odchází z 12 dětí, 9 dětí.
Do ZŠ Pavlíkov – 7 dětí
Do ZŠ v Rakovníku – 2 děti
Odklad školní docházky
O posouzení školní zralosti požádali PPP v Rakovníku rodiče 5 dětí. 4 děti byly posouzeny
jako školsky nezralé a mají doporučený odklad školní docházky o jeden rok.
Rodiče 1 dítěte nejsou zcela rozhodnuti, zda dítě nastoupí do základní školy. Poradna OŠD
navrhla.
Rodiče 1 dítěte neakceptovali pozvání PPP a rozhodli se, že i přes doporučení MŠ, do ZŠ
nastoupí.
Desatero předškoláka = jeden z ukazatelů vyspělosti dětí, jejich schopností být úspěšný v
základní škole:
téměř plně zvládá
zvládá s IP
částečně zvládá
zvládá velmi obtížně
téměř nezvládá
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4 děti
2 děti
1 dítě
1 dítě
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S dětmi všech předškoláků jsme konzultovali úroveň schopností a připravenost na školu.
Tam, kde jsme se obávali školního neúspěchu, jsme navrhovali pomoc PPP.
1 dítě – krátká doba soustředění, krátkodobá paměť, výsledky práce odpovídají vývojovým
schopnostem. 1 dítě – tichá a plačtivá dívka, sociálně hůře přizpůsobivá, ale zručná a šikovná.
Potřebuje pocit bezpečí a dopomoci dospělého. 1 dítě – 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, má však
dobrou dlouhodobou paměť. 1 dítě sice vyspěl díky OŠD, ale úroveň dovedností je malá.
Velmi často nerozumí, nechápe pokyny co se na něm požaduje.
Docházka u dětí s předpokládaným školním neúspěchem:
1 dítě
řeč (čtení)
1 dítě
řeč (čtení), psaní
1 dítě
paměť, logika myšlení, doba soustředění
1 dítě
přechod do nového prostředí, osobní tempo
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
V letošním roce nedocházelo k porušování platebních povinností.
Aktivy rodičů
První setkání jsme měli v srpnu s rodiči nově přijatých dětí a podzimní aktiv. Další akce byly
zrušeny.
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
4 děti
Komunikace
3 děti
Sebeobsluha
3 děti
Stravování
3 děti
Změna prostředí
2 děti

13

13

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21
Povinná školní docházka, změny v legislativě
Všechny děti se spádovostí k naší MŠ plnily povinné předškolní vzdělávání v Pavlíkově,
nebo jiných MŠ – oznámení z jiných MŠ doloženo v matrice povinného PV.
Sběr, UR, sponzoři...
Snažíme se pro školu získávat finanční prostředky také vlastními silami. Sbíráme starý papír
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 apodobně se letos neuskutečnily. Pouze ve spolupráci s MAS
v Rakovníku – vytváření pohádkového kalendáře z výtvarných prací dětí.
Kontroly
Ve školním roce 2019/2020 probíhaly pravidelné kontroly MŠ ředitelem školy.
Zápis na školní rok 2020/2021
Pro školní rok 2020/2021 zažádalo o přijetí 6 zákonných zástupců. Jednalo se o děti ve věku
2,5 -3 roky. Rodiče 1 dítěte k dnešnímu dni nedodali informaci o očkování dítěte a správní
řízení s žádostí o přijetí neproběhlo.
Předpokládaný počet dětí pro školní rok 2020/2021 je : 27 (33)
Celkem 2019/2020:
Celkem
31
Do ZŠ
9
V jednání
2 děti
Děti ve věku do tří let
5 – odpočet za každé dítě = 3x2 6
Do mateřské školy byla přijata poměrně velká skupina dětí ve věku do tří let. Po zápisech se
objevila informace, že financování chův ze státního rozpočtu platné od 1.9.2020 na dobu 4 let
je ohroženo. Školy při přijímání těchto dětí s pozicí chův počítaly a správní řízení jsou
uzavřená. Odpočítávání za každé dítě do věku tří let je také v novém jednání. Stejně tak se
teprve během července bude projednávat novela o zřizování jeslových tříd v mateřských
školách.
Závěry
Školní rok 2019/2020 probíhal podle plánu pouze v 1.pololetí, vzdělávací aktivity vycházely
ze školního programu.
Chod a vzdělávání bylo ve druhém pololetí ovlivněno a částečně pozastaveno epidemií v MŠ
na přelomu ledna a února a pandemíí koronaviru od poloviny března do cca poloviny května.
Děti pracovaly distanční formou. Podrobnější zhodnocení ŠVP a výchovně vzdělávací práce
bude součástí VZ školy.
Navýšenou dobu provozu rodiče využívali.
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Opatření pro školní rok 2020/2021
1. rodiče nově přijatých dětí se stejně jako loni sejdou k informativní schůzce v posledním
srpnovém týdnu a dostanou písemně zpracované informace k chodu a provozu školy,
2. zajistit překrývání učitelek v nejexponovanější době, nebo využít dále chůvu k dětem,
pomocnou učitelku – MŠMT – financování ze státního rozpočtu,
3. vzhledem k předpokládané novele ( bude se projednávat vládou v červenci 2020 ) o
zřizování jeslových tříd při MŠ, připravit podmínky pro eventuální zřízení třídy pro děti do tří
let věku, eventuálně žádat o financování chůvy z prostředků EU,
4. před zápisem do ZŠ informovat učitele ZŠ o výsledcích práce, diagnostice dětí ..…
přicházejících k zápisu ( omezení obtíží po nástupu do základní školy )
Vypracovala : VUMŠ, Z. Skoupá
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1.3 Charakteristika školní jídelny ve školním roce 2019/2020
Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21 Pavlíkov.
Kapacita kuchyně je 100 obědů, počet stravovaných osob je 94 z toho je 32 dětí z MŠ, 49
žáků ze ZŠ, počet stravovaných zaměstnanců je 13.
Provoz kuchyně je od PO - PÁ od 5,30 – 15,30 hodin.
Ke kuchyni náleží 2 sklady na potraviny, 1 úklidová místnost, šatna, umývárna, WC,
kancelář, 2 pomocné sklady, místnost na brambory a jídelna.
Na stravování dochází zhruba 20 dětí na dopolední svačinu ze ZŠ, odpolední svačiny asi 10
dětí a v průměru asi 45 dětí na oběd, 32 dětí z MŠ na stravování, dále se ve školní kuchyni
stravují pedagogičtí pracovníci .
Ve školní kuchyni jsou zaměstnány 2 kuchařky, pracovní úvazek je 1,33 kuchařky a 0,6
vedoucí kuchařky.
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 atd. Děti si pomalu začínají na
luštěniny zvykat. Také připravujeme více zdravějších pomazánek např. z tofu, luštěnin nebo
sóji.
Stále pracujeme na zlepšování jak jídel, kde zkoušíme i nové pokrmy, tak na vzhledu
kuchyně. Ke konci roku 2019 byly namontovány dva nové odsavače par, jelikož staré už byly
nevyhovující. Také bylo zrekonstruováno nové sociální zařízení. V době koronavirové krize
byly natřené zárubně všech dveřních prostor v kuchyni.
Za poslední rok nebyly zjištěny žádné závažné připomínky ze strany rodičů.
V letošním roce byl ovlivněn koronavirovou krizí i chod školní jídelny , kdy byla jídelna na
dva měsíce zavřena, a po návratu se stravovala zhruba polovina žáků. Byly zakoupeny
jednorázové boxy na jídlo, obědy i svačiny donášela kuchařka dětem do jednotlivých tříd.
V sešitě na připomínky se vyskytlo o poznání méně záznamů z důvodu pandemie Covid 19.
Ze 67 připomínek je 65 kladných a 2 záporné .
Hodnocení ŠJ za poslední školní rok je uspokojivé.
Počet uvařených jídel za školní rok 2019/2020:
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MŠ
ZŠ
Svačiny ranní
Svačiny odpolední
Zaměstnanci

3 399
4 735
3 488
1 529
774
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Inventura školní jídelny od 1.1 - 30.6. 2020
Nákup zboží
Počáteční zásoba k 1.1.2020

182.978,67,78.483,58,-

Celkem

261.462,25,-

Výdejky

- 177.419,59,-

Účetní stav k 30.6. 2020

84.042,66,Vypracovala : VŠJ
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2. Personální obsazení školského zařízení 2019/2020
ZŠ :
Ředitel školy, učitel
Jméno
Mgr. Petr Šiler
Učitel/ka

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

Asistent pedagoga/učitelka
ŠD :
Vychovatelka

Mgr. Jana Ptáčková

Jméno
Bc. Kristýna Bauerová

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

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

18

Délka pedagogické praxe
33 roků / PF Plzeň
Délka pedagogické praxe
17,5 let / JČU České
Budějovice
12,5 roku / ZČU Plzeň
4
roky/
JČU
České
Budějovice
43 let/UK Praha

Délka pedagogické praxe
3
roky/
JČU
České
Budějovice/studium
pedagogiky pro vychovatele
Délka pedagogické praxe
40 roků / SPgŠ Beroun
5 let / SPgŠ Beroun
12 roků / SPgŠ Beroun
3 roky / VŠ PALESTRA/
SPgŠ Beroun
1 rok
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3. Školní rok 2019/2020 - základní škola
Charakteristika vzdělávacího programu
- Výuka probíhala dle Školního vzdělávacího programu „Pavlík“, č.j.: 106/2016,
- díky velkoplošných zobrazovacích zařízení, interaktivních tabulí, výuka podporována IT
technologií,
- do výuky zařazovány činnostní prvky, využívání motivačních forem práce, zařazování
dalších vzdělávacích aktivit,
- do práce naší školy aplikace alternativních metod výuky, nejnovějších poznatků z pedagogické
praxe a pedagogické literatury.
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 učebnice a výukové texty s uvážlivými obměnami jsou i stěžejními
materiály spádových škol. Jedná se o tituly vydavatelství : Nová škola, Prodos, Alter, 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.

19

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21
Školní družina má vypracován svůj Školní vzdělávací program pro školní družinu, který svým
obsahem podporuje výchovné a vzdělávací cíle ŠVP Pavlík pro ZŠ.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (pouze ZŠ)
Mgr. Petr Šiler
3x sekce ředitelů škol okresu Rakovník - výměna zkušeností z ředitelské praxe různých škol,
aktuální legislativa, apod.
Pracovní schůzka ředitelů škol s OSPOD Rakovník MěÚ
Mgr. Jana Sýkorová
Odpady a obaly
Mgr. Pavla Kýnová
Trnitá cesta malého čtenáře/rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
Nadaný žák na základní škole, péče o něj
Bc. Kristýna Bauerová
Les ve škole – metodika pro 1. stupeň ZŠ
Plánované semináře ve II. pololetí – zrušeny.
Podpora environmentální výchovy
Na základě vytvořeného plánu EVVO zaměřujeme činnost a aktivity školy na :
- ekologickou výchovu,
- vzdělávání žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů,
- ekologie přírody,
- ochranu životního prostředí,
- vzdělávací pořad ORNITA – Dravci a sovy,
- vzdělávací pořad – Zvířecí obludy,
- průběžný projekt LES VE ŠKOLE,
- Zamykání zahrady,
- průběžný projekt Recyklohraní.
Environmentální vzdělávání kooperuje a monitoruje Mgr. J. Sýkorová
Podpora matematické gramotnosti
- účast žáků 4. a 5. ročníku v matematické soutěži Logická olympiáda,
- účast žáků v matematické olympiádě – školní, okresní kolo,
- PYTHAGORIÁDA – účast žáků naší školy v soutěži,
- 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,
- Čteme dětem z MŠ – průběžný projekt předčítání žáků dětem v MŠ,
- společný čtenářský koutek, žákovská knihovna, obecní knihovna, okresní knihovna - exkurze
třídní knihovničky
- pravidelný odběr časopisů JUNIOR, MATEŘÍDOUŠKA, SLUNÍČKO
- pravidelné nabídky a objednávky žáků od vydavatelství ALBATROS, SPN,
- kulturní pořady: Divadlo Z Bedny – O loupežníkovi, Loutkové představení S+H – Past na
Hurvínka, hudebně dramatický pořad – Půjdem spolu do Betléma, filmové představení – Sněžný
kluk,
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- vyhodnocení nejlepších čtenářů k I. a II. pololetí,
- recitační soutěž – školní kolo,
- vedení čtenářských deníčků u žáků od 2. – 5. ročníku,
- účast v projektu Celé Česko čte dětem,
- kroužek dramatické výchovy.
Podpora etické výchovy
- návštěva divadelních a filmových představení v Rakovníku, ve škole, v Praze,
- vzdělávací environmentální pořady – Dravci a sovy, Tonda Obal, Zvířecí obludy,
- zamykání zahrady,
- projekt - Vezměte úroveň školních toalet do svých rukou,
- návštěva Rabasovy galerie v Rakovníku, galerie J. Anderleho v Pavlíkově, Wintrovy síně v RA,
- exkurze v Národním divadle, Petřínská rozhledna, Planetárium, Letohrádek Hvězda,
- recitační soutěž – školní kolo,
- kulturní program – vystoupení žáků na Adventní neděli v Pavlíkově,
- projekt – Víme, že jsou mezi námi – vystoupení žáků v LDN NsP Rakovník,
- pohádka pro děti z MŠ,
- účast v projektu Dětský čin roku.
Výchova k ochraně státu
- evakuace žáků z budovy, zvládání krizových situací, varovné signály,
- ochrana žáků před živelnými pohromami, ochrana v krytu, integrovaný záchranný systém.
Zdravotní výchova
- bezpečnost silničního provozu, prevence úrazů,
- Testy Markétiny dopravní výchovy,
- projekty Zdravé zuby, Mléko do škol, Ovoce do škol,
- bruslařský výcvik,
- tradiční projekt Víme, že jsou mezi námi,
- projekt Domestos pro školy – vezměte úroveň školních toalet, ….,
- účast v projektu Les ve škole.
Podpora tělesné výchovy
- bruslení na ZS v Rakovníku,
- pravidelný pobyt venku – projekt Les ve škole,
- relaxace žáků během velké přestávky,
- tělovýchovné soutěže ve školní družině.
Podpora polytechnické výchovy
- Vánoční tvoření – pracovně výtvarná činnost, výrobky na Adventní jarmark v Pavlíkově,
- O nejlepšího draka – výtvarná soutěž -výroba draků,
- zařazování prací montážních a demontážních ve výuce.
Podpora cizího jazyka
- účast v celoplošném testování KALIBRO – oblast cizí jazyk.
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Podpora dopravní výchovy
- návštěva dopravního hřiště v Rakovníku v podzimním termínu,
- Testy Markétiny dopravní výchovy – účast žáků,
- projekt www.besip.cz,
- 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
- Vypracován Minimální preventivní program na daný školní rok, jehož koordinátorem je Mgr.
Pavla Kýnová,
- účast na školních výukových, vzdělávacích a kulturních pořadech,
- bruslařský výcvik, dopravní hřiště,
- preventivní výchovné dialogy v rámci třídních kolektivů,
- 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“ – 2020-2025.
Úrazovost
1 drobný úraz, při tělesné výchově.
- provádění pravidelné úrazové prevence žáků ve škole i mimo školu, o prázdninách, před tělesnou
výchovou a mimoškolních aktivitách.
Dny volna stanovené ředitelem školy.
29. a 30.1. 2020 – dramatický nárůst chřipkového onemocnění mezi dětmi v ZŠ
(pouze ZŠ), konzultace s KHS Rakovník a zřizovatelem Městysem Pavlíkov.
Údaje o výsledcích kontrol
Podzim 2019, jaro 2020 - Finanční komise Městyse Pavlíkov – veřejnosprávní kontrola
účelnosti a správnosti čerpání příspěvku zřizovatele, efektivní nakládání s veřejnými
prostředky, průkazné účetnictví.
Závěr: Bez závad. Protokoly nedodány.
Březen 2020 – ČŠI – telefonický pohovor o průběhu distančního vzdělávání na ZŠ.
4.5. 2020 – elektronické zjišťování ČŠI – INEZ – Předškolní vzdělávání v době pandemie
COVID-19.
24.04. 2020 – kontrola VZP – Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
Závěr: během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.
Přestupy žáků
Od 1.2.2020 – přestup žáka 4. ročníku na ZŠ Fatranská 14, Nitra.
Rozmístění žáků 5. ročníku – II. stupeň
2. ZŠ Rakovník – 4 žáci.
3. ZŠ Rakovník – 3 žáci.

22

22

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, Pavlíkov 77, 270 21
Metodické návštěvy
15.11. 2019 – Metodická návštěva z PPP Rakovník, pí. R. Nikolau – společné vzdělávání,
MPP.
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 2019/2020 nebylo požádáno o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb.
Zájmová činnost
Z nabízených zájmových útvarů byly v letošním roce organizovány následující :
Sportovní kroužek – sl. uč. K. Bauerová. Kolektivní sportovní hry, tělovýchovné vyžití,
relaxace žáků.
Angličtina pro nejmenší – pí. uč. P. Kýnová. Jazyková průprava, hravá forma vzdělávání.
Dramatický kroužek – pí. uč. J. Sýkorová, dramatizace, příprava programů pro kulturní
vystoupení žáků na veřejnosti.
Redakční rada školního časopisu Pavlík – p. řed. P. Šiler, prezentace žáků, slohové práce,
život, soutěže, akce školy.
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,
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.
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Školní časopis
Letos tradičně vycházel XXII. ročník školní časopis "Náš Pavlík". Na jeho vydávání se
podíleli děti z dětské redakční rady spolu s ředitelem školy. Časopis vycházel 1x měsíčně.
V době pandemie COVID-19 v elektronické podobě pouze na webových stránkách školy.
Informuje všechny odběratele se životem školy a její činností, zveřejňuje dětské výtvarné a
literární příspěvky. Na jeho vydávání se finančně podílí Unie rodičů.
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.
RAPORT – Ročník 29, číslo 49, ze dne 3. prosince 2019
Krabice od bot součástí výuky.
RAKOVNICKÝ DENÍK – č.18, ze dne 22.1. 2020
Žáci pavlíkovské školy pravidelně jezdí potěšit staré a nemocné lidi.
Spolupráce s rodiči
Při škole pracoval výbor sdružení Unie rodičů, do kterého byli zvoleni zástupci jednotlivých
ročníků i zástupce z mateřské školy. Předsedou výboru byla zvolena pí. Petra Benešová
ze Šlovic.
Členové:
MŠ :
Mgr. Pavla Kýnová,
ZŠ : 1. ročník :
Michaela Drábová
2. ročník :
Petra Holubová
3. ročník :
Linda Gebhartová
4. ročník :
Petra Benešová
5. ročník :
Ivana Frančová
Pokladník :
Radka Typoltová
Revizor pokladníka :
Iveta Zavadilová
Zápis žáků do 1. ročníku
Zápis nových školáků se uskutečnil 22.04. 2020. Zápis proběhl bez účasti zákonných zástupců a dětí.
Počet žádostí celkem:
14
Počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání: 10
Počet žádostí o odklad povinné školní docházky:
4
Do 1. ročníku ZŠ nastoupí 10 žáků.
4 děti mají odloženou školní docházku (§ 37, odst. 1 školského zákona) o jeden rok.
8 dětí z našeho spádového obvodu absolvovali zápis v jiné základní škole.
Předpokládaný počet žáků k 1.9. 2020 : 51 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 zaměstnanců mateřské školy též s vychovatelkou školní družiny i dalšími
zaměstnanci a naopak. Během I. pololetí proběhlo několik společných aktivit organizovaných
MŠ i ŠD.
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 :
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- nákup nového bojleru, reinstalace nových rozvodů vody (březen-duben 2020),
- rekonstrukce chodby v 1. patře ZŠ (červenec – srpen 2020),
- finanční podpora na modernizaci MŠ (březen – duben 2020),
- finanční podpora na další opravy a nákup zařízení do MŠ a ZŠ Pavlíkov.
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. Výchovným poradcem a drogovým preventistou
byla pověřena Mgr. Pavla Kýnová. V náplni práce všech zaměstnanců je též průběžné plnění
cílů tohoto programu.
Ve školním roce 2019/2020 nebyl řešen vážnější případ rizikového chování.
Údaje o školské radě
Počet členů
3
Předseda
Pavel Franče
Místopředseda
Petra Zaibertová
Zapisovatel
Jana Sýkorová
Počet schůzek ve šk. roce
2 (1 schůzka koncem VIII. měsíce)
Činnost školské rady se řídí § 167, §168 Zákona č. 561/2004 (Školský zákon).
Sponzoři školy
Spolek žen při ÚM Pavlíkov,
DAPRA s.r.o.,
Palivo Šarlingr,
Myslivecké sdružení Tetřev.
Čerpání limitu pracovníků – stav k 30.6. 2020
ZŠ
ŠD
MŠ
Ped.
Ost.
Ped. Ost.
Fyzické
5
1
1
5
1
osoby
Přepočtení 3,32+DPP 1,0
0,75
4,225
0,90

ŠJ

Ostatní

2

1

1,93

0,403

Inventura - celkem za útvar ZŠ a MŠ Pavlíkov, okres Rakovník
3 365 731,43,- CZK
Pandemie Covid-19
Uzavření školy: 11.3. 2020 – 24.5.2020
Uzavření MŠ: 16.3. 2020 – 24.5. 2020
V tyto dny probíhala výuka formou distančního vzdělávání. Dálkovému vzdělávání byli
nápomocni zákonní zástupci. Vytvořeny tři skupiny rodičů (emailové adresy nebo sociální
sítě) prostřednictvím kterých jednotliví třídní učitelé vedli on-line výuku se žáky v třídenních,
týdenních cyklech. Ostatním, bez příslušného PC vybavení a přístupu k internetu, byly
předávány materiály k výuce přímo ve škole za mimořádných hygienických opatření.
Rodičovským skupinám byly elektronicky (výtisky) předávány studijní materiály, úkoly
k procvičování, odkazy na výukové portály a sdílená výuková a motivační videa, odkazy na
elektronické učebnice a další procvičovací materiál (především: FRAUS, NOVÁ ŠKOLA,
PORTÁL, YOUTUBE, PROSKOLY, UMIMETO, SKOLAKOV, MATEMATIKACZ,
SKOLASNADHLEDEMCZ,
EDUCESKATELEVIZECZ,
ETAKTIKCZ,
DETSKESTRANKYCZ a další).
Zaměření výuky: profilové, hlavní vzdělávací oblasti (matematika, český jazyk, anglický
jazyk), okrajově další přírodovědné vzdělávací oblasti.
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Rodiče zasílali zpětně vypracovaná písemná cvičení učitelům k pravidelným kontrolám.
Během kontrol byli žáci písemně hodnoceni a povzbuzováni k netradiční výuce a k dalšímu
učení v této formě.
Výstupy žáků z distančního vzděláváni neměly zásadní vliv na závěrečnou klasifikaci.
Této formy vzdělávání se zúčastnilo 89,5% žáků.
Ke klasické výuce od 25.5. 2020 se přihlásilo 81,2% žáků (39) ve třech školních skupinách
(12 – 12 – 15).
Výuka probíhala za zpřísněných protiepidemických opatření, pobyt na školní zahradě byl
vymezen v daných sektorech (zahájení provozu předškolního vzdělávání), bez tělesné
výchovy, žáci po jednom v lavicích ve 2m rozestupech, pravidelná osobní hygiena a
dezinfekce žáků, lavic, společné prostory – zakrytí nosu a úst, příchod do a odchod žáků
z budovy vchodem ze zahrady. Stravování žáků ve třídách po důkladně provedené dezinfekci
a vyvětrání prostor.
Hodnocení za II. pololetí: 30.6. 2020 bylo všem žákům vydáno vysvědčení spolu
s doplňujícím písemným hodnocením.
Údaje o vzdělávání žáků
Počet nedostatečných : negativní
Zjednodušená klasifikace prospěchu:
Ročník

Prospěli s vyznamenáním
I. pololetí

1.
2.
3.
4.
5.
1. – 5.

II. pololetí
17
17
9
9
5
5
6
5
4
4
41/49 (83,6%) 40/48 (83%)

Pořadí

Ročník

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Průměrný
počet
vyznamenaných žáků
za pololetí
17
9
5
5,5
4

Průměrný prospěch
(za II. pololetí)
1,01
1,04
1,13
1,64
1,44

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

I. pololetí
1,02

II. pololetí
1,02

1,1

1,1

1,56

1,55

Počet udělených pochval TU
0
za I. pololetí
1
za II. pololetí
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Počet udělených výchovných opatření
1 NTU, 2 DTU
za I. pololetí
0
za II. pololetí
Pozn. :
NTU = Napomenutí třídního učitele
DTU = Důtka třídního učitele

Přehled předmětů
Předmět
Chování
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Informatika

Průměrná známka
I. pololetí
1,00
1,436
1,895
1,36
1,135
2,12
1,76
1,04
1,00
1,00
1,00
1,00

II. pololetí
1,00
1,980
1,905
1,356
1,10
2,00
1,75
1,04
1,00
1,00
1,00
1,00

(Zdroj: výstup - školaonline)

Úspěšnost předmětů dle průměru za obě pololetí
Předmět
Pořadí
Průměr
Výtvarná výchova
1.- 5.
1,00
Pracovní činnosti
1.- 5.
1,00
Tělesná výchova
1.- 5.
1,00
Informatika
1.- 5.
1,00
Chování
1.- 5.
1,00
Hudební výchova
6.
1,04
Prvouka
7.
1,117
Matematika
8.
1,358
Český jazyk
9.
1,708
Vlastivěda
10.
1,755
Anglický jazyk
11.
1,90
Přírodověda
12.
2,06
Počet snížené klasifikace z chování
Negativní
Přehled zameškaných hodin
Ročník
Počet hodin
1.
838+184
2.
323+87
3.
190+88
4.
541+153
5.
239+35
1. – 5.
2 131+547=2 678
Ve II. pololetí – pandemie Covid-19
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Průměr
pololetí
1,00
1,708
1,90
1,358
1,117
2,06
1,755
1,04
1,00
1,00
1,00
1,00

za

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

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

Ve II. pololetí – pandemie Covid-19

Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
Druh postižení
Počet
Vypracován Převažující
žáků
individuální st. PO
vzdělávací
program
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
7
6
2,2,3,3,3,2,3
S LMP
Žáci s potřebou podpůrných opatření jsou vzděláváni podle Vyhlášky
27/2016:
- 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. Pravidelně realizována ve II. pololetí školního roku.
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

28

28

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

29

Úspěšnost našeho 5. ročníku ve školním roce 2019/2020 (včetně žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, dále SVP)
2019/2020
Český jazyk

58,5%

Matematika

60,1%

Humanitní základ

81,1%

Přírodovědný základ

73,2%

Anglický jazyk

55,7%

Ekonom. doved.

65,9%

Prům. úsp.

65,75%

Porovnání s republikovými průměry
2019/2020

Náš 5. roč

Praha

Stř. Čechy

Základní
školy
Vesnice

Malá města

Velká
města

Český jazyk
Matematika
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Anglický jazyk

58,5%
60,1%
81,1%
73,2%
55,7%

68,3%
56,1%
69,2%
69,6%
73,8%

61,5%
50,7%
68,8%
69,6%
67,8%

66,2%
50,5%
68,3%
69,6%
68,0%

65,5%
48,5%
67,8%
69,8%
67,0%

65,5%
49,6%
68,3%
69,3%
66,4%

68,2%
55,1%
69,0%
69,8%
72,1%

Ekon. doved.

65,9%

56,3%

58,1%

55,9%

56,20%

55,8%

55,60%

Průměr. úspěšnost

65,8%

65,6%

62,8%

63,0%

62,4%

62,4%

64,9%

0,20

3,00

2,80

3,4%

3,40

0,90

59,1%

56,1%

56,9%

56,5%

56,4%

58,6%

6,50

6,70

6,10

6,00

6,30

Rozdíl
Výsledky 2018/2019 52,0%
Rozdíl 18/19-19/20

13,8%

Porovnání za školní roky
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Český jazyk

61%

58%

59%

Matematika

22%

45%

60%

Humanitní základ

59%

50%

81%

Přírodovědný základ

57%

58%

73%

Anglický jazyk

58%

52%

56%

Ekonom. doved.

55%

49%

66%

Prům. úsp.

52%

52%

66%
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Grafické znázornění

Porovnání průměrné úspěšnosti
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
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Humanitní
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Přírodovědný Anglický jazyk
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2018/2019

Ekonom.
doved.

2019/2020

Komentář ŘŠ k výsledkům KALIBRO 19/20
- v letošním roce navýšení celkové průměrné úspěšnosti o 14% oproti loňskému roku,
- M o 5%, Čj o 1%, Hum. zákl. o 31%, Přír. zákl. o 15%, Aj o 4%, Ekon. dov. o 17%,
- v celkovém sumáři zahrnuty výsledky žáků s SVP.
Opatření na šk. rok 2020/2021
- zapojení většiny žáků do matematických soutěží, rozvoj matematických
dovedností
s možností aplikace osvojených algoritmů v problematických úlohách již v nižších
ročnících,
- do výuky zařazovat úlohy logického charakteru a netypických početních postupů,
- motivovat žáky k učení matematice,
- rozvíjet u žáků samostatné matematické myšlení a orientaci v matematických souvislostech.
Elektronické zjišťování ČŠI (INEZ)
4.5. 2020 – elektronické zjišťování ČŠI – INEZ – Předškolní vzdělávání v době pandemie
COVID-19.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
negativní
Realizace projektů (programů) financovaných z cizích zdrojů
Negativní
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Negativní
Environmentální vzdělávání
Vypracován Plán environmentálního vzdělávání na daný školní rok, koordinátorem je Mgr.
Jana Sýkorová.
Cílem vzdělávání je předávání nejdůležitějších informací o ekologii, zdravém životním
prostředí, zdravém životním stylu, třídění odpadů, ekologizaci domácností, důležitosti
existence zdrojů potřebných k životu (voda, vzduch), eliminaci jejich plýtvání apod.
Získání titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ do roku 2021.
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Seznam mimoškolních a mimotřídních aktivit ve školním roce 2019/2020
1) 2.9. 2019 – Slavnostní veřejné zahájení školního roku v tělocvičně za účasti
představitelů Městyse Pavlíkov. Představení nových dětí z mateřské školy, prvňáčků,
předání upomínkových předmětů.
2) 12.9.2019 – Divadlo z bedny – představení O Loupežníkovi, interaktivní představení,
spolupráce herců a dětí, zpěv, environmentální výchova, třídění odpadu
3) 20.9.2019 – Bruslařský výcvik na ZS v Rakovníku, výstroj a výzbroj, jízda vpřed,
objíždění překážky, vliv sportu na zdraví jedince.
4)

5)
6)

20.9. 2019 – účast našich žáků v projektu Dětský čin roku, 15. ročník. Písemné
prezentace příběhů o pomoci, výběr ze 7 tematických okruhů (Záchrana lidského
života, Pomoc ostatním, Pomoc starším lidem, kolektivní pomoc, pomoc přírodě,
Dobrý nápad, Pomoc na netu). Rozvoj osobnostního a sociálního cítění. Reprezentace
školy.
27.9.2019 – výuka dopravní výchovy na Dopravním hřišti v Rakovníku.
3.10.2019 – Dravci a sovy, populárně naučný program zaměřený na EVVO, letové
ukázky živých exemplářů, základní údaje o dravcích a sovách, vedený dialog, vztah
k přírodě, její ochrana.

7) 10.10.2019 – Soutěž o nejoriginálnějšího draka ŠD – pracovně výtvarná soutěž pro
žáky 1. – 5. ročníku – výroba draků. Soutěže se zúčastnilo 47 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 tři hlasy včetně učitelského sboru. Slavnostní vyhlašení proběhlo ve
ŠD ve čtvrtek 10. 10. 2019.
8) 18.10.2019 – Bruslařský výcvik na ZS v Rakovníku, jízda vpřed, objíždění, zatáčení,
brzdění, otužování, zdravý životní styl, sport a denní režim.
9) 22.10.2019 – „Past na Hurvínka“, návštěva loutkového divadla S+H v Praze.
Společenská a etická výchova, výchova osobnosti žáka, kultivace chování.
10) 23.10. 2019 - Podzimní turnaj ve stolním fotbálku
Ve středu se konal ve ŠD první turnaj dvojic ve stolním fotbálku. Dvanáct 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 pět míčků (tzv. pět gólů).
Po odehraných semifinálových zápasech se na celkovém prvním místě umístil tým
s názvem Roboti (Petr F., Ondřej K.), na druhém se umístil tým s neobvyklým názvem
Sníh (Barbora F., Nella K.), na třetím místě byli Hasiči (Ema K., Jakub D.).
10) 1.11.2019 – Zamykání školní zahrady - lampionový průvod a dýňobraní
V pátek se uskutečnil ve spolupráci s MŠ lampionový průvod a dýňobraní. Do soutěže
o nejhezčí dýni se přihlásilo a doneslo svůj výtvor 36 žáků a dětí ze ZŠ a MŠ
Pavlíkov. Program byl zahájen na školní zahradě, kde si děti mohly zatančit
s animátorkou Káťou (Katevent.cz). Zároveň měli všichni přítomní možnost hlasovat
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v soutěži o nejhezčí dýni. Poté se rodiče s dětmi odebrali na lampionový průvod, který
vedl i strašidelnou stezkou se čtyřmi pohádkovými úkoly.
Za splnění úkolů každého čekala malá sladká odměna. Vracející se z průvodu se mohli
zahřát u teplého čaje s lineckým pečivem nebo si opět zatančit s Káťou. Akce byla
zakončena vyhlášením nejhezčí dýně (1. místo – Julie R., 2 místo – Isabela D., 3.
místo – Adéla J.) a symbolickým uzamčením zahrady z rukou pana ředitele.
11) Logická olympiáda – říjen 2019
Kategorie A1 – 1. ročník, celkem 2059 řešitelů, za kraj 305
Pořadí na ZŠ Příjmení a jméno žáka
Výsledek celkem

Výsledek za kraj

1.

Dominová Izabela

999. - 1183.

146. - 181.

2.

Husáková Markéta

1184. - 1331.

182. - 203.

3.

Zaibertová Klára

-

-

Kategorie A- 3. - 5. ročník, celkem 13843 řešitelů, za kraj 1870
Pořadí na ZŠ Příjmení a jméno žáka
Výsledek celkem

Výsledek za kraj

1.

Routa Jaroslav, 4.r

1785. - 1919.

236. - 260.

2.

Franče Pavel, 5.r

2776. - 2865.

383. - 392.

3.

Rybáčková Julie, 4.r

3338. - 3481.

439. - 468.

4.

Sýkorová Jana, 3.r

7744. - 7908.

1120. - 1144.

5.

Rédl Jakub, 4.r

8045. - 8187.

1158. - 1175.

6.

Pouzová Kateřina, 4.r

9264. - 9427.

1339.- 1361.

-

Hoško Boris, 5.r

-

-

Hnízdil Jan, 5. r

-

-

Wawreczková Lucie, 5.r

-

Na škole je 49 žáků, nabízeno bylo všem, aktivně se zúčastnilo pouze 12 žáků.
12) Sběr kaštanů
Několikadenní sběr kaštanů pro myslivce proběhl za hojné účasti dětí z MŠ i ZŠ. Žáci
donesli 129,5kg. Tři nejpilnější sběrači byli odměněni. Na 1. místě se umístila Adéla J.,
na druhém Klára Z. a na třetím Barbora F.
13) Házení a chytání dělové koule
Tělovýchovná soutěž pro rozvoj spolupráce, pohybových dovedností, zručnosti a nácviku
hodu a chytání míče probíhala v rozmezí tří týdnů ve dvojicích. Úkolem bylo si přehodit
malý míček = dělovou kouli ve vyznačeném rozmezí po dobu jedné minuty co nejvíce
krát, aniž by míček spadl. Na prvním místě se umístil Pavel M. s Dominikem G., na
druhém Ondřej G. a Filip Z., na třetím Petr F. a Tobiáš P.
14) 22.11.2019 – Bruslařský výcvik, zdokonalování bruslařských dovedností. Zapojení žáků
1. ročníku.
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15) Projekt Krabice od bot
Školní družina ZŠ a MŠ v Pavlíkově se zúčastnila dobročinné akce Krabice od bot, jejíž
hlavním posláním je, naučit děti nenásilnou formou vzájemně si pomáhat, myslet na
druhé a být solidární. Děti nosily během čtrnácti dní krabice od bot, své nepoškozené
hračky, oblečení, školní a sportovní pomůcky do školní družiny. Svévolně projevily
zájem pomoci i ostatní děti nechodící do ŠD a začaly přinášet své věci třídním učitelkám.
Poté se donesené předměty roztřídily a děti z nich připravily 28 dárků převážně pro
holky a kluky ve věku od 6 do 8 let. V neposlední řadě děti vyrobily vlastnoruční
přáníčka se vzkazem od Ježíška. Zabalené dárky byly odvezeny do redakce RAPORTU,
kde vyčkávají do 30. 11. na další převoz na sběrné místo do Mníšku pod Brdy.
Děkujeme všem, rodičům i dětem, kteří se této dobročinné akce zúčastnili.
16) 5.12.2019 - environmentální výchova, ekologická výchova Tonda Obal, proces třídění
odpadu, odpadové hospodářství, likvidace odpadu, ochrana přírody a přírodních zdrojů,
druhy odpadů.
17) 9.12. 2019 - Hudebně dramatický pořad Půjdem spolu do Betléma – zpěv vánočních
koled, recitace, jednoduchá dramatizace, rozvoj hudební gramotnosti.
18) 13.12. 2019 – bruslařský výcvik na Zimním stadionu v Rakovníku.
19) 16.12. 2019 – Víme, že jsou mezi námi, kulturní vystoupení žáků ŠD na oddělení LDN
v Masarykově nemocnici v Rakovníku.
20) 17.12.2019 – návštěva filmového představení na Zličíně v Praze – Sněžný kluk.
Socializace žáků, etická a společenská výchova.
21) 24.1. 2020 – bruslařský výcvik na Zimním stadionu v Rakovníku
22) 27.1. 2020 – přírodovědný pořad – Zvířecí příšerky – ukázky živých zvířat z naší
přírody. Poznávání zvířátek, ekologie přírody.
23) 30.1. 2020 – Divadlo z bedny – Zimní pohádka, podpora čtenářské gramotnosti, etická a
společenská výchova, socializace osobnosti.
24) leden 2020 - Matematická olympiáda okresní kolo – podpora matematické gramotnosti
Jméno
Franče Pavel
Hendrych Matěj
Hnízdil Jan
Megerlová Eliška
Hoško Boris
Šubrtová Nela
Wawreczková Lucie
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Jméno
Franče Pavel
Hendrych Matěj
Hnízdil Jan
Megerlová Eliška
Hoško Boris
Šubrtová Nela
Wawreczková Lucie

1
6
2
6
2
2
4
4

2

3
6

6

6
5
3

BODY
12
NE
18
NE
NE
NE
NE

Maximální počet bodů – 18. Nejúspěšnější řešitelé naší školy: J. Hnízdil = 18 bodů (maximum), P.
Franče – 12 bodů.

25) leden 2020 – únor – testování žáků 5. ročníku – KALIBRO 2020
26) Leden 2020 - Nejpilnější žák ve školní družině – vyhodnocení za I. pololetí
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 Antonie Hornofová (2. třída).
27) K I. pololetí – Nejlepší čtenáři tříd:
1. ročník – J. Dráb, K. Zaibertová, E. Kadeřábková, A. Jurčová, O. Kotek
2. ročník – N. Pešková
3. ročník – L. Pánková
4. ročník – J. Routa
5. ročník – P. Franče
28) Pythagoriáda za ZŠ Pavlíkov - vyhodnoceno 3. 2. 2020
Celkem 15 úloh za 15 bodů, jedna úloha za 1 bod. Postupuje se od 10 a více bodů.
Pořadí
Příjmení a jméno, ročník
Počet bodů
1.
Franče Pavel, 5. ročník
6
Routa Jaroslav, 4. ročník
2.
Hnízdil Jan, 5. ročník
4,5
Rédl Jakub, 4. ročník
3.
Wawreczková Lucie, 5. roč.
3,5
4.
Šubrtová Nela, 5. ročník
2,5
Benešová Kateřina, 4. ročník
Zaibert Jindřich, 4. ročník
5.
Hendrych Matěj, 5. ročník
2
Hoško Boris, 5. ročník
6.
Megerlová Eliška, 5. ročník
1,5
29) únor 2020 – výtvarná soutěž „Mé toulky za zvěří“
Umístění
/ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1.
místo
2.
místo
3.
místo

-

Nela
Hasalová
Vojtěch
Holubář
-

Jan
Beneš
Pavel
Mendel
Jana
Sýkorová

Julie
Rybáčková
Kateřina
Benešová
Jaroslav
Routa

Jan
Hnízdil
Matěj
Hendrych
Boris
Hoško
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30) 28. února 2020 – Recitační soutěž – školní kolo, recitace básní dle vlastního výběru,
přednes, naslouchání druhým, hodnocení soutěžících, osobnostní výchova, kultivace
chování.
Umístění
/ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1.
místo
2.
místo
3.
místo

Markéta
Husáková
Klára
Zaibertová
Ema
Kadeřábková

Nela
Pešková
Barbora
Fleková
Antonie
Hornofová

Jan
Beneš
Lucie
Pánková
David
Mašek

Kateřina
Benešová
Jindřich
Zaibert
Jiří
Polcar

Matěj
Hendrych
Lucie
Wawreczková
Pavel
Franče

31) Poděkování od paní Lucie Valoškové z TEXTILEco a.,s. za účast žáků 4. a 5. ročníku
v literární soutěži. Žáci vytvářeli texty - básničky o různém druhu oblečení a jeho cestě
od majitele až do kontejneru, případně i dále.
32) Družinový talent – 10.2. 2020
Třetí ročník oblíbené soutěže Družinový talent se konal ve ŠD dne 10. 2. Zúčastnilo se ho
15 účinkujících dětí, dle stanovených pravidel mohly vystupovat samy nebo ve dvojicích.
Ostatní děti byli diváci a porotci zároveň. Na přípravu svého vystoupení měly tři týdny
(vzhledem k přesunu z důvodu chřipkové epidemie), fantazii se meze nekladly a časový
limit jejich představení byl minimálně 2 minuty. Kromě tanečních performancí na
populární hudbu byly k vidění vtipné scénky z každodenního života i ze života zvířat,
dominové variace, orientální tance, pohádkové hádanky i další umělecké činnosti.
Soutěžící dostali body od hlavního porotce a tajné body od diváků. Po sečtení všech bodů
se konalo následující den slavnostní vyhlášení. Na prvním místě se umístila Barbora F.
(orientální tanečnice), na druhém duo moderních tanečnic Antonie H. a Daniela Č., na
třetím místě vtipálek Vojtěch H.
33) Karneval ve ŠD – 25.2.2020
Úterý 25. 2. bylo zasvěcena tradičnímu dětskému skotačení na karnevalu s pohádkovou
tematikou (pocta k výročí narození Boženy Němcové), jenž byl rozdělen na dvě části.
První (45min) byla věnována dětem z MŠ a žákům z prvního ročníku. Program byl
přizpůsoben především malým dětem a uskutečnil se ve vyzdobené tělocvičně. Nejprve
se odehrála promenáda všech dětí, poté následovala veselá rozcvička Hlava, ramena,
kolena. Poté jako Čert a Káča se děti oddaly tanci ve dvojicích s balónkem mezi těly.
Zábava pokračovala pomocí Popelce v třídění barvených kuliček do správných nádob, tak
jako Popelce pomáhali holoubci. Potom děti utíkali z perníkové chaloupky (překážková
dráha). Posledním úkolem bylo pomoci slepičce přinést vodičku pro kohoutka
(pinpongový míček na lžíci). Po náročné disciplíně se děti odreagovaly společným
závěrečným tancem. Všichni děti dostali ovoce, Brumíka a vlastnoručně vyrobené
diplomy.
Druhá část, která následovala po krátkém odpočinku po obědě, byla věnována dětem ze
ŠD (celkem 26 dětí). Karneval byl ve vyzdobené ŠD zahájen přehlídkou masek
s tanečními a vtipnými kreacemi. Pokračovalo se výběrem třech nejhezčích a
neoriginálnějších kostýmů. Každý z účastněných mohl dát dva hlasy. Na prvním místě se
umístil kostlivec Jan B., na druhém rytíř Ondřej K. a na třetím kočičí princezna Klára Z.
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Soutěže: tanec s balónkem ve dvojicích, skákání s balónkem, sochy, pohybová hra Kuba
řekl, přenos pingpongového míčku, namotávání bonbónů na provázek, karnevalový
vědomostní kvíz ve dvojicích, taneční maraton, volná zábava.
Mezi jednotlivými soutěžemi byly pauzy na občerstvení – ovoce, kukuřičné křupky,…Na
závěr si každý z dětí odnesl sladkost a dva balónky. Dle reakcí dětí si myslím, že se celá
akce povedla.
34) Testy z Markétiny dopravní výchovy, podpora dopravní výchovy, řešení dopravních
situací.
35) ITV Komunikace a já, různé pohledy na komunikaci ve společnosti, která jí obklopuje
v každodenním životě.
36) Nejvtipnější selfie v roušce
Soutěž o nejvtipnější selfie v roušce byla vyhlášena v dubnu, v období uzavření provozu
ŠD.
Soutěž byla dobrovolná a zúčastnilo se ji přibližně 15 dětí. Po návratu do
školních lavic z fotek byla vytvořena nástěnka a tajným hlasováním byla třem výhercům
předána cena.
1. místo: Nela Pešková
2. místo: Anděla Dykastová
3. místo: Barbora Večeřová
37) Nejlepší čtenáři – červen 2020
1. ročník: K. Zaibertová, E. Kadeřábková, P. Franče
2. ročník: N. Pešková
3. ročník: L. Pánková
4. ročník: J. Routa
5. ročník: J. Hnízdil
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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. Domestos pro školy- průběžný projekt
Projekt zaměřený na upevnění a dodržování základních hygienických návyků po použití
toalety, nejen ve škole. Daná pravidla si děti opakují hravou formou prostřednictvím plnění
různých úkolů. Nedílnou součástí je i spolupráce dětí.
Dále upevňuje v dětech utužování tělesného zdraví, osobní hygieny, psychiky žáků a prevenci
před infekčními onemocněními.
4. Víme, že jsou mezi námi –VI.
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.
5. „Adventní tvoření“
Tradiční výroba upomínkových předmětů z drobného materiálu. Vánoční zvyky a tradice –
porovnání zvyků, Vánoce v jiných zemích, různé výtvarné techniky, rozvoj schopnosti
srovnávat projevy kultury a tradic v evropském a globálním kontextu, hledání společných
znaků a odlišností.
6. „Les ve škole“
Cílem je zvýšit u dětí environmentální senzitivitu a posílit atraktivitu pobytu v lese. Jsou
zdůrazněny prvky dobrodružství, překvapení, tvoření a spolupráce. Poznávání lesního
prostředí s důrazem na ekologii a ochranu lesů.
7. „Zdravé zuby“
Zdravý životní styl, osobní hygiena, hygiena dutiny ústní, stomatologie, prevence zubního
kazu, správné čištění zubů, pravidelné návštěvy lékaře.
8. „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.
9. „Čtení nejmenším“
Již třetím rokem pokračujeme v projektu „Čtení nejmenším“. Celoroční projekt. V MŠ čtou
žáci základní školy dětem před spaním. Začínají postupně žáci od nejstaršího 5. ročníku.
Zahajují již v říjnu 2018, pokračuje se průběžně po celou dobu školního roku. Pravidelné
čtení se koná po 12.00 hodině.
10. „ Krabice od bot“
Školní družina ZŠ a MŠ v Pavlíkově se zúčastnila dobročinné akce Krabice od bot, jejíž
hlavním posláním je, naučit děti nenásilnou formou vzájemně si pomáhat, myslet na druhé a
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být solidární. Děti nosily během čtrnácti dní krabice od bot, své nepoškozené hračky,
oblečení, školní a sportovní pomůcky do školní družiny.
Svévolně projevily zájem pomoci i ostatní děti nechodící do ŠD a začaly přinášet své věci
třídním učitelkám. Poté se donesené předměty roztřídily a děti z nich připravily 28 dárků
převážně pro holky a kluky ve věku od 6 do 8 let. V neposlední řadě děti vyrobily
vlastnoruční přáníčka se vzkazem od Ježíška. Zabalené dárky byly odvezeny do redakce
RAPORTU, odkud byly 30. 11. převezeny na sběrné místo do Mníšku pod Brdy.
11. „Dětský čin roku“
Chovat se slušně, pomáhat bližním, zapomenout na lhostejnost k osudu jiných. Zdá se to
naprosto samozřejmé, jenže přesto tomu tak stále ještě není. Právě proto se zrodil charitativní
projekt Dětský čin roku.
Organizátorem akce, která si již za dobu své existence získala podporu významných institucí,
sympatie veřejnosti i mediální pozornost, je nadační fond Dětský čin roku založený na
podzim 2005 z iniciativy společnosti Whirlpool CR. Ta se už před lety rozhodla, že nechce
naši společnou budoucnost ponechat náhodě a chce pomoci s výchovou slušných lidí.
Dětský čin roku podporuje děti v konání dobra, mapuje, kolik statečných činů navzdory
svému věku vykonaly, nabádá je, aby o nich mluvily, psaly a tak je sdílely s ostatními.
Naše škola spolu s dětmi se zapojila do tohoto projektu v září a vyzvala děti, aby
prezentovaly svůj dobrý skutek, byť by šlo o zdánlivou maličkost, všimly si dobrého skutku
svého stejně starého kamaráda nebo nějakým způsobem dobro podpořily. Každým takovým
činem dokazují, jak jsou dobro a lidskost pro život důležité a nezbytné.
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Plnění průřezových témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Celé Česko čte dětem, Čtení nejmenším, Dětský čin roku
Seznamování s autory české, evropské i světové literatury, zařazování do četby nejen české,
ale i světové tituly, světová jména. Obohacování pohledu žáka na sebe sama – sebedůvěra,
samostatnost, utváření pozitivních postojů k evropským a globálním hodnotám. Prohlubování
vědomostí k pochopení evropských kořenů. Poznávání života a díla významných Evropanů
jako vzory pro žáky.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Bruslařský výcvik
Cvičení pozornosti a soustředění, cvičení určité dovednosti, hledání cesty k vlastní životní
spokojenosti, výchova ke zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Poznávání lidí ve
skupině, péče o dobré vztahy, respekt, podpora a pomoc. Uvědomování si hodnoty spolupráce
a pomoci.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace a já
Zdroj informací – využití médií. Spolupráce ve skupinách, vnímání mediálních sdělení, rozvoj
komunikačních schopností. Kritické vnímání mediálního sdělení. Fungování a vliv médií ve
společnosti. Členění médií, bezpečná práce s médii.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Adventní tvoření
Tolerance odlišností jiných národností. Etnické a kulturní skupiny v naší společnosti. Respekt
k druhým osobám, odstraňování nepřátelství, sociokulturní rozmanitost společnosti. Zvyky a
tradice jiných národností.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Loutkové představení L+H, Hudebně dramatický pořad Půjdem spolu do Betléma,
filmová produkce
Rozvoj životních dovedností v bezpečném prostředí a ve vzniklých komunitách tříd, skupin.
Vytváření demokratické atmosféry školy. Získání důležitých lidských hodnot, rozvoj
občanských znalostí. Vědomí vlastních práv a povinností, rozvoj kritického myšlení,
tolerance, odpovědnost.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Sovy a dravci
Člověk a příroda, postavení člověka v přírodě. Význam ekosystémů. Vztahy člověka a
životního prostředí, lidské aktivity pro krajinnou ekologii. Komunikace o problémech
životního prostředí. Instituce zabývající se ochranou zraněných živočichů, ukázka živých
exemplářů.
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Rámcové hodnocení školní roku
K PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ
1. Optimální naplněnost jednotlivých tříd.
2. Počet přijatých žáků do 1. ročníku je vyšší než počet absolventů.
3. Limit pedagogických a provozních pracovníků zčásti 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. Získání titulu „Rodiče vítáni“.
8. Získání titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“.
9. Během vzdělávání nebyla podána stížnost k činnosti školy.
10. Zimní období vzdělávání bylo ovlivněno vysokou nemocností žáků 1. stupně.
11. Druhé pololetí proběhlo z větší části formou distančního vzdělávání, návrat žáků do školy od
25.5.2020. Výuka v 15tičlenných skupinách.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST
1. Negativum: vzhledem k pandemické situaci znemožněna přímá výuka se žáky s možností
další socializace kolektivu školy. Částečná výuka výchovných předmětů kromě tělesné
výchovy, předmětů určených k individuální realizaci jednotlivých žáků. Dobrovolný návrat
žáků k prezenční výuce v definovaných 15ti členných skupinách.
2. Zkvalitnění komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou.
3. Dlouhodobá stabilizace kolektivu pedagogických i nepedagogických pracovníků celého
subjektu. Získání externího zaměstnance na pozivi asistent pedagoga a učitel ZŠ.
4. Získání titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“.
5. Získání certifikátu pro učitele – garanta EVVO: „Ekoučitel“
6. Negativum: - výuka učitelky v 1. ročníku - nekvalifikovaná.
7. Zájmové vzdělávání – kvalifikovaná výuka.
8. Negativum: Cíle a definované učivo v ŠVP Pavlík bylo probráno a procvičeno v souladu
s učebním plánem částečně distančně. Přerušení pedagogické podpory žáků s SVP.
9. Navýšení průměrné úspěšnosti testovaných oborů v externím zjišťování výsledků
vzdělávání KALIBRO.
10. Negativum: realizace naplánovaných mimoškolních aktivit, školního výletu včetně
plavecké výuky důsledkem pandemické situace.
11. Adaptace dětí z MŠ v 1. ročníku ZŠ do života školy.
12. Podíl spolupráce a kooperace MŠ a ZŠ na úspěšném zvládnutí školního roku.
13. Podíl všech zaměstnanců na vytváření pozitivního a motivujícího pracovního prostředí.
14. Individuální přístup pedagogů k žákům s SVP a k žákům s výchovnými problémy.
15. Množství zařazených motivačních aktivit, projektů a integrované výuky do vzdělávání.
VÝCHOVNÁ OBLAST
1. Komunikace žáků a učitelů je umocněna vřelým a vzájemně se respektujícím vztahem.
2. Řádné plnění školní docházky, bez absence záškoláctví a neomluvených hodin.
3. Negativum: - drobné výchovné přestupky některých žáků během přestávek, mimo výuku.
3. Bez řešení případu šikany.
4. Zabezpečení školy z hlediska BOZP.
5. Negativum: - jeden drobný úraz v ZŠ.
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SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM, RODIČOVSKOU VEŘEJNOSTÍ A DALŠÍMI
PARTNERY
1. Kvalitní, bezproblémová komunikace a spolupráce s Městysem Pavlíkov – pravidelné
finanční dotace, možnost obnovy a renovace objektu budovy.
2. Spolupráce s VHČ.
3. Nadále přetrvává zájem o život a dění ve škole rodičovskou veřejností, vysoká návštěvnost
schůzek rodičů (podzimní a pololetní termín).
4. Spolupráce s ostatními partnery: KC Rakovník, Klub žen Pavlíkov, Palivo Šarlingr, Klub
přátel dětských domovů, DAPRA, Městská knihovna Rakovník, autoškola Tempo,
doprava Kopřiva, ZŠ a MŠ Kněževes, ZŠ a MŠ Hředle, ZŠ a MŠ Lišany, MŠ Všetaty,
Základní školy v Rakovníku a další.
MATERIÁLNÍ OBLAST
1. Kvalitní práce provozních zaměstnanců.
2. Pravidelná údržba a inovace prostor školy a jejího zařízení i během uzavření provozu MŠ a
ZŠ.
3. Podíl zaměstnanců na vytváření podnětného vzdělávacího prostředí.
4. Vypracování projektu na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště v prostorách školní
zahrady.
5. Nové sociální zařízení pro žáky a učitele ZŠ.
Ve školním roce 2019/2020 bylo zrealizováno:
- rekonstrukce chodby ZŠ v 1. patře,
- obložení hygienických koutů ve třídách ZŠ,
- adaptace sborovny pro učitele ZŠ s objednávkou sektorového nábytku a otopným tělesem,
- dovybavení sociálního zařízení MŠ – poličky s věšáky, kryty těles, nový bojler, nový rozvod
vody, zakoupení přepážek k WC,
- instalace nových odsavačů par ve školní jídelně, rekonstrukce sociálního zařízení pro
kuchařky.
Výčet problémů k řešení
1. Získání externího zaměstnance na snížený úvazek v ZŠ.
2. Snaha o získání optimálního počtu žáků do 1. ročníku pro školní rok 21/22.
(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. Reflexe ze strany rodičů při organizaci úspěšných aktivit.
4. Snaha o rozšíření výběru zájmové činnosti.
Z uvedeného hodnocení vyplývají úkoly pro školní rok 2020/2021 :
1. V počátečních měsících školního roku provést v jednotlivých třídách důkladné shrnutí a fixaci
těch vzdělávacích oblastí, které byly realizovány distančním vzděláváním.
2. Zdokonalování dálkové výuky a společné vyhledání dalších zdrojů inspirace.
3. Častěji integrovat prvky on-line vzdělávání do běžné výuky.
4. Nacházet a využívat další on-line platformy pro komunikaci se žáky.
5. Prvky on-line výuky efektivně využívat v případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka.
6. Nadále se zúčastňovat dalšího vzdělávání učitelů a dalších zaměstnanců formou seminářů, či
webinářů.
7. Získání externího pracovníka na snížený úvazek v ZŠ.
8. Zachovat stávající organizaci základní školy a mateřské školy.
9. Pokračovat ve výuce zábavnou formou, spojit život školy s množstvím motivačních aktivit.
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10. Získání žáků z dalších spádových oblastí.
11. Zařazení bruslařského a plaveckého výcviku do výuky u všech žáků 1. – 5. ročníku.
12. Snaha o zařazení mimoškolních aktivit do podzimní části školního roku.
13. Cílevědomé výchovné vzdělávání s eliminací nevhodného chování.
14. Pokračovat ve spolupráci MŠ a ZŠ.
15. Pokračovat v uvážlivé modernizaci pracovního prostředí dětí, žáků a zaměstnanců.
16. Udržovat bezpečné pracovní prostředí, vést se žáky dialog o prevenci bezpečné práce a
bezpečného chování, vytvořit tak atmosféru bezpečné školy.
17. Prohlubovat vztahy a vazby žáků v jednotlivých kolektivech.
18. Průběžně aktualizovat informace na webu školy.
19. Sledování cílů ŠVP Pavlík, eventuální stanovení podnětů k jeho dalšímu rozvoji.
V materiální oblasti :
1. Rekonstrukce společné chodby v prostorách ZŠ a MŠ (vchod).
2. Ve spolupráci se zřizovatelem zrealizovat vypracovaný projekt na sportovní a relaxační
areál v prostorách zahrady.
3. Provádět drobné opravy, rekonstrukce a modernizace budovy.
4. Postupně modernizovat a obnovovat veškeré IT zařízení.
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4. Přílohy k Výroční zprávě o činnosti školy ve školním roce 2019/2020
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Diagramový přehled sledovaných skutečností.
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu za rok 2019
Vyúčtování ONIV za rok 2019
Sborník – vypořádání státní dotace poskytnuté v roce 2019.
Hospodaření s finančními prostředky Unie rodičů za školní rok 2019/2020.
Počty žáků školy 2019/2020
Školní časopis - ukázka
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1.

Diagramový přehled sledovaných skutečností

Vývoj žákovského kolektivu v ZŠ a MŠ Pavlíkov
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počet žáků
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Komentář :
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V posledních letech stabilizovaný počet žáků, doposud nebyla měněna
organizace školy.
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KALIBRO – externí zjišťování výsledků vzdělávání

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

2019/2020
58,5%
60,1%
81,1%
73,2%
55,7%
65,9%
65,75%

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

2017/2018
61%
22%
59%
57%
58%
55%
52%
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2018/2019
58%
45%
50%
58%
52%
49%
52%

2019/2020
59%
60%
81%
73%
56%
66%
66%
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Úspěšnost a porovnání s republikovými průměry v %
2019/2020

Náš 5. roč

Český jazyk
58,5%
Matematika
60,1%
Humanitní základ
81,1%
Přírodovědný základ
73,2%
Anglický jazyk
55,7%
Ekon. doved.
65,9%
Průměr. úspěšnost
65,8%
Rozdíl
Výsledky 2018/2019 52,0%
Rozdíl 18/19-19/20
13,8%

Praha

Stř. Čechy

68,3%
56,1%
69,2%
69,6%
73,8%
56,3%
65,6%
0,20
59,1%
6,50

61,5%
50,7%
68,8%
69,6%
67,8%
58,1%
62,8%
3,00
56,1%
6,70

Základní
školy
Vesnice
66,2%
50,5%
68,3%
69,6%
68,0%
55,9%
63,0%
2,80
56,9%
6,10

Malá města

65,5%
48,5%
67,8%
69,8%
67,0%
56,20%
62,4%
3,4%
56,5%
5,90

65,5%
49,6%
68,3%
69,3%
66,4%
55,8%
62,4%
3,40
56,4%
6,00

Velká
měst
68,2%
55,1%
69,0%
69,8%
72,1%
55,60%
64,9%
0,90
58,6%
6,30

Komentář : Komentář ŘŠ k výsledkům KALIBRO 19/20
- v letošním roce navýšení celkové průměrné úspěšnosti o 14% oproti loňskému roku,
- M o 5%, Čj o 1%, Hum. zákl. o 31%, Přír. zákl. o 15%, Aj o 4%, Ekon. dov. o 17%,
- v celkovém sumáři zahrnuty výsledky žáků s SVP

počet úrazů

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

1

1

1

1

0

0

školní rok
ZŠ

Komentář : Bez komentáře.
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Komentář :
Vysoké procento návštěvnosti rodičů na třídních schůzkách - zájem rodičů o
výchovně vzdělávací informace. Během dálkového vzdělávání spolupráce 89,5 % rodičů.

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 je v letošním školním roce přisuzována absenci žáků ve II.
pololetí a tím omezení možnosti dalších návštěv v ŽK.
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kg

Přehled sběru druhotných surovin a léčivých
bylin (kg)

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

papír

2467

2540
kaštany

1 292,25

1119,9

583,4
0

0

0

školní rok

Komentář : Ukončení sběru druhotných surovin bylo oznámeno po uzavření provozu během
pandemie, která ovlivnila možnost pokračování donášky papíru do školy.

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.
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Komentář :

Na výrobě stravy jsou používány nejdůležitější složky potravin.
Povzbudivými hodnotami je úbytek cukrů, tuků a zvyšující se podíl ovoce
a zeleniny.

Průměrná spotřeba potravin - spotřební koš
250%
209%

spotřeba v %

200%
150%
100%

139%

129%
87%

75%

91%

97%

50%
0%

suroviny

50

183%

180%
133%
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Komentář :

Ve stravě je zvyšován podíl mléčných výrobků, luštěnin, rybích pokrmů,
ovoce a zeleniny, které jsou pro dětský organismus velice důležitý.

Připomínky ke stravě
160
134

140
122
počet připomínek

120

108

100
80

65

60
40
20
0

0
2016/2017

2

2

0

2017/2018

2018/2019

2019/2020

školní rok

kladné připomínky

Komentář :

51

záporné připomínky

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.
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2. Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu za rok 2019
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3. Vyúčtování ONIV za rok 2019
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4.
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Sborník – vypořádání státní dotace poskytnuté v roce 2019
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5.
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Hospodaření s finančními prostředky Unie rodičů za školní rok 2019/2020
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6.

Počty žáků základní školy ve školním roce 2019/2020 k 1.9.2019 – ZŠ

Ročník
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Chlapců

Dívek

1.

Celkem
žáků
17

9

8

2.

9

2

7

3.

6

4

2

4.

10

7

3

5.

7

4

3

Celkem

49

26

23
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7. Školní časopis – ukázka
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