Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Svárov
pro školní rok 2018/2019
Základní údaje
Název:
Sídlo:
Ředitelka školy:
Zřizovatel školy:
Telefon:

Email:

Základní škola a mateřská škola Svárov
Hlavní 1, 273 51 Svárov
Mgr. Šárka Janoušková
Obec Svárov
312698003 – ředitelna
312698196 – sborovna
776698196 - ředitelka
zsmssvarov@seznam.cz

Školská rada:

předsedkyně školské rady paní učitelka Mgr. Hana Froňková
paní Eva Ornová za rodiče
pan Ivan Zetek za zřizovatele
Školská rada se sešla v tomto školním roce 6. listopadu 2018 a 25. června 2019.

Charakteristika školy
ZŠ Svárov je škola venkovského typu, od 1. ročníku do 5. ročníku. Její kapacita je 140 žáků. Ve
výuce a odpolední činnosti můžeme obvykle využívat velkou školní zahradu s hřištěm a okolí
školy k vycházkám a sportování. V tomto školním roce se započalo s výstavbou budovy pro 2.
stupeň ZŠ. Z tohoto důvodu není možné využívat zahradu. Zároveň byla dokončena přestavba
školního hřiště, ze kterého se stalo víceúčelové sportovní hřiště. Ve škole se vyučují žáci
převážně ze Svárova a Červeného Újezdu.
Základní škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro
život“. Dvě učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Žáci 5. ročníku mají k dispozici 10
nových počítačů s WIN 10 pro hodiny informatiky. Pro výuku je mohou využívat i žáci jiných
ročníků. Všechny třídy, včetně školní družiny, jsou vybaveny audio a CD přehrávači. Učebny jsou
vybaveny moderními lavicemi a židlemi, které lze nastavit podle výšky žáka. V naší škole není
zajištěn bezbariérový přístup.
Odpolední výchovnou práci zajišťuje školní družina ve dvou třídách. Celkové kapacita je 60 žáků.
ŠD pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Ke své činnosti
využívá dvě třídy určené pouze pro ŠD, školní tělocvičnu, školní zahradu, hřiště a okolí školy.
Děti jsou do ŠD zpravidla přijímány podle věku. Do družiny přecházejí děti po skončení
vyučování. Školní družina končí od pondělí do čtvrtka v 17 hod, v pátek pak v 16,30 hod. Ranní
družina není zřízena.
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Součástí školy je i mateřská škola. Její kapacita je 28 dětí. MŠ pracuje podle svého školního
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Úzce spolupracuje se základní školou
při různých kulturních i sportovních akcích i při návštěvách školy.
Velké pozornost je věnována žákům s individuálními vzdělávacími potřebami. Řídíme se pokyny
pedagogicko-psychologické poradny. Někteří z těchto žáků pracují podle individuálního
vzdělávacího plánu, někteří dochází na předmět pedagogické péče a jiní na pedagogickou
intervenci.
Na naší škole fungoval kroužek juda, anglického jazyka, sborový zpěv. Ve spolupráci s ČVUT byl
zde zřízen kroužek Věda nás baví.
Z evropských fondů EU navštěvovaly děti kroužek deskových her, čtenářský klub a dva kroužky
doučování.
Stravování žáků základní i mateřské školy zajišťuje školní vývařovna s výdejnami. Výdejna
pro základní školu je na sále kulturního domu. V mateřské škole se vydává jídla přímo u učebny.
V jednotlivých ročnících se vzdělával následující počet žáků:
IV. třída:
I. třída:
II. třída:
IV. třída:
III. třída:

1. ročník – 17 žáků, z toho 1 v zahraničí
2. ročník – 26 žáků
3. ročník – 24 žáků, z toho 1 v zahraničí
4. ročník – 26 žáků
5. Ročník - 20 žáků

• Přehled oborů vzdělávání
Všechny ročníky byly vyučovány podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
„Škola pro život“ vydaného 1. září 2018. ŠVP byl schválen na pedagogické radě školy a na
školské radě. Při tvoření tohoto ŠVP jsme vycházeli z rámcově vzdělávacího programu základní
škola. Výuka probíhá většinou formou činnostního učení. Na výuku Tv je využívána tělocvična –
cvičebna v podkroví školy. Děti využívají i okolí školy. Jazyková výuka anglického jazyka probíhá
od 3. ročníku. Počítačové dovednosti jsou vyučovány v 5. ročníku.
• Popis personálního zabezpečení činnosti školy
Základní škola
Bc. Kateřina Dlouhá:
vyučující 2. ročníku
Mgr. Hana Froňková:
třídní učitelka 3. ročníku
Mgr. Šárka Janoušková:
třídní učitelka 2. ročníku
Bc. Barbora Příhodová:
třídní učitelka 4. ročníku
Mgr. Klára Šarochová:
třídní učitelka 5. ročníku
Mgr. Danuše Šebková:
třídní učitelka 1. ročníku
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Mgr. Marcela Palkovičová:
Bc. Jana Růžičková:

asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

Školní družina
Bc. Kateřina Dlouhá:
Karolína Ješátková:

vedoucí vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD

Mateřská škola
Maria Vydrová:
Marie Rubešová:

vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ

Provozní zaměstnanci
Pavlína Vlčková:
Lýdie Ouzká:
Vlasta Vlčková:
Miroslav Kadlec:
Lucie Bašová:
Zdenka Dupačová:
Stanislav Vlček:

školnice ZŠ, úklid, výdej obědů
školnice MŠ, úklid, výdej obědů
uklízečka
vedoucí kuchař, hospodář
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
topič, údržbář

• Údaje o zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2019/2020
Zápis do Základní školy Svárov se konal v pátek 5. dubna 2019. K zápisu přišlo 35 dětí, z toho 19
dívek. Zákonní zástupci tří dětí požádali o odklad povinné školní docházky a bylo jim vyhověno.
Kapacita 1. ročníku byla stanovena na 30 žáků. K zápisu se dostavily děti ze Svárova, Červeného
Újezdu, Ptic a Prahy. Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2018/2019 celkem 27 dětí.
• Výsledky vzdělávání žáků
Škola má vypracovaný systém hodnocení žáků v průběhu roku, který umožňuje hodnocení
rozvoje všech kompetencí. Pravidla pro klasifikaci jsou dána v dokumentu školy: Klasifikační řád.
K zajištění informovanosti rodičů o známkách slouží ve všech ročnících žákovská knížka.
V případě slabého prospěchu či výchovných problémech jsou rodiče telefonicky či písemně
zváni do školy k projednání.
Všichni žáci jsou hodnoceni známkami na výpisu z vysvědčení nebo vysvědčení v 1. a 2. pololetí.
V případě potřeby je možné slovní hodnocení. Žáci 1. ročníku obdrží klasické vysvědčení, ostatní
ročníky dostávají v 1. pololetí výpis vysvědčení. Nikdo nebyl hodnocen sníženou známkou
z chování.
Všichni žáci školy postoupili do vyšších ročníků. Na víceleté gymnázium se hlásilo žáků, z toho
bylo přijato.
Škola se zapojila do různých soutěží, matematických – Matematický klokan, dále pak
výtvarných. Do těchto soutěží se zapojuje ŠD i MŠ.
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Dvanáct žáků naší školy bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Funkci
výchovné poradkyně zastává paní učitelka Mgr. Klára Šarochová. Úzce spolupracuje
s Pedagogicko-psychologickou poradnou Kladno.
• Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program byl realizován dle pokynů vycházejících z pokynů MŠMT ČR. Byl
zaměřen na prevenci rizikového chování žáků – kouření, alkohol, drogy, vandalismus, šikana,
ubližování, krádeže, sekty, AIDS, rasismus, xenofobie, virtuální drogy, záškoláctví, týrání a
zneužívání, domácí násilí, poruchy příjmu potravy, kyberšikana.
Na realizaci programu se podíleli všichni vyučující ve spolupráci s vedením školy, rodiči,
odbornými lektory, organizacemi. Program koordinovala školní metodička prevence Mgr. Hana
Froňková. Program prolínal výchovou i vzděláváním během celého školního roku v průběhu
vyučování i mimo něj. Třídní učitelé sledovali a koordinovali dění ve svých třídách. Případné
problémy byly řešené s vedením školy a metodičkou prevence.
Základem prevence byly vyučovací hodiny, v nichž byl prosazován zdravý životní styl, v souladu
se zapojením školy do programů Zdravá škola a Ovoce do škol. Pozornost preventivním
tématům věnovali všichni vyučující. V literatuře, prvouce, přírodovědě i dalších předmětech se
žáci cvičili v komunikaci, učili se vyjadřovat svoje pocity, diskutovat, prosazovat svůj názor,
odmítat drogy, relaxovat, poznávat sami sebe i druhé lidi, rozeznávat životní hodnoty, bránit se
manipulativnímu chování spolužáků. Tento způsob práce přispěl ke zlepšení sebepoznání,
vztahů mezi žáky a učiteli. V tomto roce hodnotíme vztahy mezi žáky a učiteli jako velmi dobré.
Tuto aktivitu jsme podpořili výchovně vzdělávacím programem Ználek, který byl zaměřený
právě na prevenci šikany, projevování emocí a komunikace v rámci třídního kolektivu.
Do vyučovacích hodin jsme zařazovali projekty, při nichž žáci spolupracovali a uplatňovali své
individuální schopnosti. Uskutečňovali jsme celodenní projektové dny. Jedná se o akce Člověk a
jeho okolí, Jarní slavnost – vynášení Morany, Den Země, Advent, Tři králové, Pohádková země
apod. Žáci 1. ročníku a 2. ročníku absolvovali pravidelný plavecký výcvik.
V září jsme navštívili Koněpruské jeskyně, v červnu jsme byli na výletě v Techmánii v Plzni. Žáci
1. – 2. ročníku se zde zúčastní programu Titáni doby ledové, žáci 3. – 5. ročníku pak Země,
Měsíc a Slunce.
Dále jsme pracovali ve výtvarných dílnách v Národní galerii v Praze, zúčastnili jsme se
programu výtvarnou aktivitou Příběh čáry a programu Galerie se skicákem.
Žáci 3. - 5. ročníku měli možnost zhlédnout komentovanou prohlídku distribučního centra
Amazonu v Dobrovízi. Mohli tam zjistit, co obnáší práce v tomto zaměstnání.
V rámci multikulturní výchovy jsme zařadili program Den africké kultury, který zahrnoval
prezentaci o Africe, bubnování a zpěv afrických písní, případně i africké tance.
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Z oblasti přírody a ekologie proběhnul pro všechny žáky v základní a mateřské škole edukativní
program o životě včel, který nám připravil jeden z rodičů.
Žáci 4. ročníku pak měli speciální dopravní výchovu s praktickým tréninkem na dopravním hřišti
na Kladně. Po splnění všech podmínek obdrželi žáci průkaz cyklisty.
V uplynulém školním roce nebyly zaznamenány závažné projevy rizikového chování žáků
ve škole. Drobnější přestupky jsme řešili vždy ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli
a školní metodičkou prevence.
Spolupracovali jsme s PPP, s odborem sociální péče. Všechny přestupky žáků jsme řešili s rodiči
všech zúčastněných s cílem zjednat nápravu. O všech přestupcích a jejich řešení máme vedené
zápisy. Rizikové chování jedinců jsme sledovali a hledali řešení. Při řešení přestupků jsme dávali
přednost vysvětlování, motivaci apod. před tresty a sníženou známkou z chování, pokud je to
možné. V případě potřeby doporučujeme rodičům odbornou pomoc psychologa.
• Další vzdělávání pracovníků
Pedagogické pracovnice základní a mateřské školy se zúčastnily ve školním roce 2018/2019
několika seminářů dalšího vzdělávání. Využívaly zvláště programové nabídky Vzdělávacího
institutu Středočeského kraje. Dle nabídky jsme se zaměřily zvláště na čtenářskou,
matematickou a přírodovědnou gramotnost.
Vyučující mají k dispozici knihy s pedagogickou tématikou či tématikou týkající se výuky žáků.
Mají možnost nákupu knih dle vlastního výběru z nabídky jednotlivých vydavatelství.
Pravidelně čtou Učitelské noviny, časopisy Rodina a škola, Komenský, Informatorium, Kreativní
Amos a další vhodné tiskoviny.
• Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Jako vesnická škola je naše základní škola spjata se životem dětí ve Svárově i v Červeném
Újezdu. Většina akcí, které naše škola pořádá, je otevřena široké veřejnosti. Divadelní
představení pro naše děti v Kulturním domě ve Svárově mohou navštěvovat malé děti se svým
doprovodem.
Společně s dětmi a občany obou obcí jsme oslavili příchod adventního času tvořivými dílnami.
Škola je otevřena při zápisu dětí do školy, při jarních slavnostech. Součástí jarních slavností a
vynášení Morany bylo i zpívání v kostele.
Předškoláci mohou navštívit školu a zkusit si výuku v 1. třídě při akci „Škola nanečisto“. Školní
rok jsme ukončili akcí loučení žáků pátého ročníku, kteří přivítali budoucí prvňáky.
Děti si mohou vybírat knihy z katalogů vydavatelství Albatros, Fragment, MF a Egmont. Využívají
i nabídky naučných publikací vydavatelství Pierot a Taktik.
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O životě školy informujeme na www.svarov.eu, kde píšeme o všech pořádaných akcích.
Dlouhodobé dobré vztahy máme se svým zřizovatelem, OÚ Svárov. To samé lze říci i
o OÚ Červený Újezd.
Celoročně spolupracujeme s MŠ Červený Újezd, zvláště při zápisu do 1. ročníku, při kulturních
akcích. Předškoláci navštěvují naši školu. Účastní se předávání klíče od školy.
Aktivity naší školy:
Září
Slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti starostů Svárova a Červeného Újezdu.
Říjen
Výlet do Koněpruských jeskyní
Den africké kultury
Listopad
Školská rada
Třídní schůzka
Testování žáků 4. ročníku
Fotografování žáků
Prosinec
Adventní tvořivé dílny ve Svárově
Besídky ve třídách
Mikuláš ve škole
Vánoční představení divadla Mirna
Leden
Tři králové.
Polytechnická výchova - setkání všech ročníků s autorem modelů různých automobilů
a strojů, zkoumání funkčnosti
Prohlídka distribučního centra Amazon
Únor
Valentýnské tvoření – ŠD
Masopustní karneval
Březen
Škola nanečisto
Výtvarné dílny v Národní galerii v Praze
Jarní výstava ve škole
Stránka 6 z 9

Duben
Začátek plavání
Třídní schůzky
Vynášení Morany, zpívání v kostele
Výchovně vzdělávací program Ználek
Zápis do 1. ročníku
McDonald´s cup
Květen
Pobytová akce žáků 3. – 5. ročníku
Atletické závody
Fotografování
Zápis do MŠ
Zápis do ZUŠ
Červen
Den dětí – sportování u památného stromu lípa
Výlet – Techmánie Plzeň
Slavnostní ukončení školního roku a předání klíče od školy
________________________________________________________________
Školní družina
Nedílnou součástí školy je odpolední školní družina. Její provoz je zahájen po ukončení
vyučování, končí v 17 hodin. Mimo místností ŠD, tělocvičny a školního hřiště se zahradou,
využívá ŠD ke své činnosti i široké okolí školy, přírodu a les.
Vybrané akce ŠD
Podzim
Vítání prvňáčků ve školní družině.
Výstava exotického ptactva na Červeném Újezdu
Výroba draků, pouštění draků – Drakiáda.
Sběr přírodnin a výroba koláží z nich.
Vycházky za účelem poznání blízkého okolí školy.
Pečení brambor na poli.
Návštěva Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti
Návštěva farmy Nový Dvůr - Svárov
Svatováclavské odpoledne.
Halloweenský karneval.
Vlastivědná vycházka na hřbitov.
Svatomartinské odpoledne.
Mikulášská besídka.
Tvoření s rodiči
Zima
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Výroba vánoční dekorace, dárků.
Vánoční tvoření s rodiči
Mikulášská besídka.
Vánoční besídka v tělocvičně – hry, soutěže, diskotéka.
Sáňkování a bobování.
Sněhové hrátky, stavění sněhuláků.
Posezení u vánočního stromečku, zpívání koled.
Vánoční nadílka – kaštany a bukvice – zvířátkům.
Valentinské tvoření
Karneval
Jaro
Velikonoční tvoření s rodiči
Vítání jara
Příprava jarní výstavy
Den učitelů, povídání o historii školy
Výlet ke svárovské lípě
Den země – pečení brambor
Ukliďme Česko
Odpoledne plné čarodějnic
Účast na výtvarných soutěží
Návštěva knihovny v Unhošti
Diskotéka
Léto
Výlet na zámek Loučeň
Přírodovědná stezka
Výlet na farmu Nový dvůr

Mateřská škola
V letošním roce jsme pracovali podle ŠVP, pomocí něhož děti získaly elementární znalosti,
vědomosti a celkově rozvíjely své schopnosti.
Předškoláci pracovali s pracovními sešity Hráškovy nejoblíbenější úkoly pro předškoláky. Sešity
byly vyhovující, děti pracovaly se zájmem. Největším problémem je především hlasitý projev
dětí.
Také se potýkáme s tím, že naše mateřská škola nemá žádné skladovací prostory na hračky a
pomůcky, které momentálně ve třídě nevyužíváme. Všechny akce proběhly bez problémů a ke
spokojenosti rodičů, dětí i učitelů.
• Výsledky inspekční činnosti
V tomto školním roce nebyla provedena inspekce na naší škole.
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• Údaje o hospodaření školy
Základní škola a mateřská škola Svárov je financována svým zřizovatelem Obcí Svárov. Škola
hospodaří s předem danou částkou. Tyto peníze používá na běžný provoz školy. V roce 2018
hospodařila škola s hospodářským výsledkem, který byl škole ponechán.
Na mzdy pedagogických i provozních pracovníků dostává škola vypočítanou částku podle počtu
dětí ve škole od Krajského úřadu Středočeského kraje. Celý obnos byl vyčerpán beze zbytku.
Od KÚ dostáváme i prostředky na pomůcky a učebnice. I tato částka byla vyčerpána.
• Zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů
V tomto školním roce se naše škola zapojila do těchto projektů:
Mléko do škol
Ovoce do škol
Recyklohraní
• Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Naši pracovníci nejsou zapojení do celoživotního učení.
• Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Z finančních prostředků byly zajišťovány - kroužek deskových her, doučování žáků, čtenářský
kroužek a vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto roce byly z fondů EU zakoupeny nové
počítače. Škola podala žádost o zapojení se do projektu EU "Šablony II."
•

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola nemá žádnou takovou spolupráci.

Ve Svárově dne 14. 10. 2019

Mgr. Šárka Janoušková
ředitelka školy
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