Výroční zpráva základní školy Hnízdo v Úněticích
za školní rok 2021/2022
je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR
č. 15/2005 Sb., vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, vše
v platném znění.
Základní údaje
Název školy:
Adresa sídla školy:
Ředitelka:
Telefon:
Ročníky:
e-mail:
webové stránky:

Základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hnízdo v Úněticích
Školní 2/1, 252 62 Únětice
Mgr. Bc. Martina Hovorková
605 448 500
1. - 5. ročník
hnizdo@skolaunetice.cz
www.skolaunetice.cz

Číslo jednací:

74/2022

Schváleno Školskou radou Základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy Hnízdo v Úněticích
dne 19. září 2022
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Cílem naší školy je rozvinout vzdělávací potenciál každého žáka podle individuálních možností a
vzdělávacích potřeb. K tomuto cíli je přizpůsoben obsah vzdělávání, metody a formy vzdělávání, klima i
kultura školy.

Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku
škola
kód
název oboru / vzdělávacího
programu
Základní škola
79-01-C/01
ŠVP ZŠ Hnízdo v Úněticích
Mateřská škola
ŠVP MŠ Hnízdo v Úněticích
Školní družina
ŠVP ŠD Hnízdo v Úněticích
Základní umělecká škola
ŠVP ZUŠ Hnízdo v Úněticích

Cílová kapacita oboru /
programu
100
58
80
130

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti předchozímu školnímu roku:
navýšení kapacity MŠ z 42 na 58 zapsáním lesní mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení
zapsání základní umělecké školy do rejstříku škol a školských zařízení s kapacitou 130
Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Škola prošla v letech 2019 a 2020 rozsáhlejší přestavbou a stavbou nové budovy školy.
V tomto školním roce jsme pouze doplnili a renovovali některé potřebné vybavení. Díky dotaci MŠMT jsme
mohli pořídit několik notebooků a příslušenství k PC. Dále jsme pořídili pianino, žíněnku, dvě interaktivní
tabule a sety k badatelství (mikroskop, pozorování přírody a vesmíru). Podařilo se nám vyměnit nábytek
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v šatně Vlaštovek a v šatně základní školy jsme doplnili botníky. Z darů jsme obdrželi 2 žíněnky,
tělovýchovnou lavičku a pianino. Podařilo se nám získat 3d tiskárnu od firmy Průša.
Základní škola disponuje fondem učebnic, odborné pedagogické literatury a základními učebními
pomůckami. V říjnu 2021 jsme zprovoznili školní knihovnu pro žáky školy, jež má 368 dětských publikací.

Školská rada
datum ustanovení, seznam členů

V tomto školním roce proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků.
Členové zastupující zřizovatele: Jan Liška a Bc. Pavel Svoboda
Členové zastupující zákonné zástupce: Ing. Petr Ambrož (předseda) a Mgr. Rastislav Janči
Členové zastupující pedagogické pracovníky: Mgr. Alžběta Prešinská a Martin Rohál’
Jednání školské rady byla 6.10.2021 a 24.5.2022. Členové školské rady byli průběžně informováni ředitelkou
školy o aktuální situaci ve škole.
Ke konci školního roku Mgr. Alžběta Prešinská odešla na mateřskou dovolenou. Na její místo byla zvolená
Mgr. Iva Harabišová.
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II.
Pracovníci školské právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci – počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
ředitel a ředitel a
interní
interní
externí
externí
škola
zástupce
ředitele
fyzické
osoby
celkem

Základní škola
Mateřská škola

pedagogič pedagogi
zástupce učitelé
učitelé
učitelé
učitelé
tí
čtí
ředitele
fyzické přepočten fyzické přepočten pracovníci pracovníc
přepočten osoby
í na plně
osoby
í na plně fyzické
i
í na plně celkem zaměstna celkem zaměstna osoby přepočte
zaměstna
né
né
celkem
ní na
né
plně
zaměstna
né
celkem

1

1

6
6

5,6
5,6

11
6

10
5,6

1

1

Školní družina

3

2,3

3

2,3

Základní umělecká škola

4

1,0

4

0,4

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola
počet pedagogických pracovníků
celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
Základní škola
kvalifikovaných
6
50
nekvalifikovaných
6
50
Mateřská škola
kvalifikovaných
6
100
nekvalifikovaných
0
0
Školní družina
kvalifikovaných
2
66
nekvalifikovaných
1
33
kvalifikovaných
8
100
Základní umělecká

škola

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
zaměření
Semináře
(webináře)

Knihovny podporují čtenářství dětí a
mládeže
Pedagogické minimum pro knihovníky I
a II
Podpora duševního zdraví žáků a
pedagogů
Výuka mimo školní prostředí aneb
učíme se v přírodě
Ergonomie a rozvoj dětské kresby –
grafomotorika
Polytechnická výchova – rozvoj
prostorové představivosti
Práce s chybou
Seminář Amos
Hudební výchova
Mediální výchova
Zipyho kamarádi
Řešení problémů a rušivého chování v
MŠ

počet
účastníků
1

vzdělávací instituce

1

Studijní a vědecká
knihovna v Hradci
Králové
Vědecká knihovna v
Olomouci
APIV B NPI

1

Zřetel

1

Infra

1

Zřetel

4
1
1
4
12
1

Spolek pro inovace
NNS
Vydavatelství Taktik
Jules a Jim
L. Chmelařová
NPI

1

4

kurzy
Doplňkové
pedagogické
studium

Adaptační proces dítěte v mateřské
škole aneb Jak si zvyknout bez
maminky
Vzdělávání romských studentů
Hodnocení ve škole + úvod do Začít
spolu
Práce s mikroskopem a badatelské
vzdělávání
Obtížná jednání s rodiči
Diagnostika dětí předškoního věku a
tvorba SPU
školení pro koordinátory EVVO
Současné trendy klavírní pedagogiky a
hry instruktivní literatury
Studium pro získání kvalifikace pro 1.
stupeň ZŠ

NPI

1
6

NPI
Step by step

15

vlastní

1
1

NPI SYPO
NPI SYPO

1
1

Toulcův Dvůr
Metodické centrum
JAMU v Brně
Pedf UK, PF UJEP, PF
JČU
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Studium pro asistenty pedagoga
školský
Konference ČŠI Jak podporovat kvalitu
management vzdělávání v českých školách
Komunikace školy s rodinou pohledem
OSPOD
rozšiřování
aprobace
jiné
Školení BOZP a obsluha PC a intranet
jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků
z toho

1

1
1

Jahodovka
ČŠI

1

NPI

25

vlastní
celkem (fyzické osoby)
2

s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí

1
1 (s odb. kvalifikací)

Nepedagogičtí pracovníci školy – počty osob
fyzické osoby přepočtení na plně
celkem
zaměstnané
6

5,63

další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet
zaměření
semináře

kurzy
jiné (uvést jaké)

Hygienické minimum
Nové přístupy ve
školní jídelně
Spotřební koš
Sous vide

počet
účastníků
1
3

vzdělávací instituce

1
1

Stejskalová, DiS.

Stejskalová, DiS.
Kudrna

-
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III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
Počty tříd a počty žáků – denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola
počet
počet
tříd
žáků
Základní škola
5
87
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
• přerušili vzdělávání: • nastoupili po přerušení vzdělávání: • sami ukončili vzdělávání: • vyloučeni ze školy: • nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: • přestoupili z jiné školy: 16
• přestoupili na jinou školu: 28
• jiný důvod změny (uveďte jaký): V průběhu školního roku jsme přijali 15 ukrajinských
uprchlíků. Někteří z nich se v průběhu roku přestěhovali a docházku ukončili.
• 1 žák postoupil do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku
Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
škola
průměrný počet žáků
průměrný počet
na třídu
žáků na učitele
Základní škola
17,4
14,5
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
škola
Základní škola
z celkového počtu
žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním

71

neprospělo

2

opakovalo ročník

2

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

86

tj. % z celkového počtu žáků

98,85 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

60,136

z toho neomluvených celkem

0,506

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023
počet přihlášek celkem
počet přijatých celkem
počet odkladů povinné školní docházky

23
21
2

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin.

V základní škole se vzdělává 15 cizinců (1 Slovensko, 14 Ukrajina). Žáci dlouhodobě navštěvující naši školu
nemají žádné problémy se začleněním mezi spolužáky. Problémy se vzděláváním jsou minimální. V průběhu
jara 2022 jsme přijali 15 ukrajinských uprchlíků (někteří školní rok v naší škole nedochodili). Pro tyto žáky
jsme zavedli výuku českého jazyka pro cizince cca 3x týdně. K tomu některé vyučovací hodiny se jim
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individuálně věnovali asistenti pedagoga. Ve třídě dostávali úkoly přizpůsobené jejich aktuálním znalostem a
úrovni porozumění českému jazyku. Ve škole byl od začátku pověřen jeden asistent pedagoga koordinací
seznamování těchto žáků s českou školou. Rovněž při začleňování pomáhali dva žáci ukrajinské národnosti,
kteří naši školu navštěvují od 1. ročníku. Základní škola se stala pověřenou školou pro výuku jazyka pro
cizince (podle vyhlášky školy určuje kraj).

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků.
Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky.

V základní škole je integrováno 26 žáků s podpůrnými opatřeními nebo plánem pedagogické podpory.
Podpora je nutná jak z hlediska vzdělávání a chování, tak z hlediska nadání žáků. Všem ukrajinským
uprchlíkům byl vytvořen plán pedagogické podpory z hlediska jazykové bariery.
Opatření jako úprava vzdělávacích obsahů a cílů aj. jsou zaznamenány v individuálním vzdělávacím plánu
dle pokynů z pedagogicko-psychologické poradny nebo v plánu pedagogické podpory. Ve škole byla
poskytována speciálně pedagogická péče v rozsahu požadovaném pedagogicko-psychologickou poradnou.
Péče je poskytována pedagogem se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky a se zkušeností se
vzděláváním žáků ve škole podle § 16 školského zákona. Dalším opatřením je používání speciálních
pomůcek dle pokynů z pedagogicko-psychologické poradny. Ve škole působí 5 asistentů pedagoga (a dva
v mateřské škole).
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Podařilo se nám domluvit spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje –
pracoviště Mělník. Vedoucí pracoviště již dvakrát navštívila školu, konzultovali jsme spolu nastavení
podpůrných opatření a další možnosti spolupráce. V jednom případě se byla podívat ve třídě v rámci
pozorování před vydáním doporučení ke vzdělávání dítěte. Spolupráce nám pomohla v nastavení péče o
žáky s SVP, známe pracovníky poradny, víme, na koho se obrátit.
Ve škole byli v tomto školním roce 3 žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí.
K podpoře dorovnání rozdílů způsobených distanční výukou v minulém školním roce, škola nabízela
v každém ročníku doučování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Doučování se osvědčilo,
žákům bylo prospěšné.
Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání
nadaných žáků a studentů.

Ve škole je několik žáků, u kterých pedagogičtí pracovníci identifikovali nadání. V rámci plánu podpůrných
opatření je těmto žákům nabízeno rozšiřující a obohacující učivo, někdy i vzdělávání vyučovacího předmětu,
ve kterém bylo identifikováno nadání, ve vyšším ročníku.
Jeden žák navštěvoval většinu školního roku v rámci podpůrných opatření vyšší ročník ve všech
vyučovacích předmětech. Ke konci školního roku byl přeřazen podle školského zákona do vyššího ročníku.
Ověřování výsledků vzdělávání
V tomto školním roce jsme se na podzim 2021 přihlásili do dobrovolného ověřování vzdělávacích výsledků
v 5. ročníku, které organizuje Česká školní inspekce. Do zjišťování se zapojilo celkem 886 škol.
Žáci byli testováni ze tří vzdělávacích předmětů: Českého jazyka, Matematiky a Anglického jazyka. Na
základě celkových výsledků zjišťovaní můžeme konstatovat, že se žákům naší školy v porovnání s celkovým
republikovým průměrem letos dařilo.
Test z Českého jazyka naši žáci splnili na 54 %, celková republiková úspěšnost pak byla 53 %. Našim
žákům se však podařilo dostat se svým výsledkem vysoce nad průměr ve velmi důležité kategorii, a to
v kategorii porozumění textu. Schopnost porozumět textu obecně dlouhodobě klesá, a přitom je pro život dětí
a jejich další možnosti vzdělávání naprosto klíčová. Celorepubliková úspěšnost v této kategorii byla 38 %,
přitom naši žáci měli úspěšnost 50 %.
Úspěšně si naši žáci poradili i s řešením matematických úkolů. Celkově test splnili na 66 %, zatímco
celorepubliková úspěšnost byla 61 %. Ve všech zkoumaných matematických testech tedy obstáli daleko lépe
než jejich vrstevníci z ostatních škol, konkrétně pak v jednotlivých kategoriích (procentuální úspěšnost
našich žáků/celková úspěšnost): geometrie 58 %/ 50 %, počítání s čísly 71 %/ 65 %, slovní úlohy
62 %/ 56 %. Rádi bychom také zmínili, že mezi žáky naší školy byli i tací, kteří test z matematiky splnili na
krásných 98 % a 100 %.
Naši žáci si velmi dobře poradili i s řešením testů z anglického jazyka. Celkově v testu obstáli na 68 %,
zatímco celorepubliková úspěšnost byla 67 %. Zejména pak co se týče testované kategorie čtení
s porozuměním, ve které dosáhli úspěšnosti 48 %, celková republiková úspěšnost byla 43 %, a kategorie
poslech s porozuměním, ve které úspěšnost našich žáků byla 86 % oproti republikovému průměru 83 %.
V jarním termínu jsme byli zařazeni do testování výsledků ve vzdělávání v 5. ročníku Českou školní inspekcí.
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Na žádost školy z důvodu velkého počtu ukrajinských uprchlíků zařazených do 5. ročníku České školní
inspekce z požadavku účastnit se testování ustoupila.

Školní vzdělávací programy
Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl změněn v kapitole Zabezpečení výuky žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Větší změny vzniklé zařazením ICT do vzdělávání budou realizovány
od školního roku 2023/24.
Školní vzdělávací program pro školní družinu se upravil k potřebám většího množství oddělení školní
družiny.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl rovněž upraven. V MŠ vznikla nová lesní třída
(druh MŠ – lesní mateřské školy).
Dále se naše škola rozrostla o Základní uměleckou školu (výuka hry na hudební nástroje, přípravné studium
pro hudební obor, dramatická výchova, plošná tvorba).
Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích jazyků apod.

Ve škole je od tohoto školního roku vyučován anglický jazyk již od 1. ročníku.
Od září 2021 nebyli v žádné třídě žáci, kteří by splňovali podmínky pro zařazení do výuky českého jazyka
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pro cizince. Od března 2022 do ZŠ postupně začali nastupovat žáci z Ukrajiny bez znalosti českého jazyka.
Proto byly do výuky zařazeny 3 hodiny týdně českého jazyka pro cizince. Tato výuka byla doplněna
intenzivní prací učitelů a především asistentů pedagoga v ostatních vyučovacích hodinách.
Ve 2. pololetí se naše škola stala školou pověřenou pro výuku českého jazyka pro cizince.
IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
Výchovné a kariérní poradenství
Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly
na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství.

Ve škole působí v rámci školního poradenského pracoviště výchovný poradce. Byla nastavena spolupráce
s PPP Středočeského kraje pracoviště Mělník.
Mezi nejčastější výchovné problémy, které se ve škole řešily, byla špatná domácí příprava na výuku a
nepozornost ve výuce. Většinou nejde o závažné problémy. Při řešení těchto problémů je přizván zákonný
zástupce žáka. V ojedinělých případech se jedná o zanedbávání školní docházky.
Prevencí problémů je možnost individuálních konzultací zákonných zástupců s vyučujícím, které byly
uskutečněny prezenčně nebo online formou. Také byly uskutečněny dvě tripartity, kterých se zúčastnil učitel,
žák a rodič.
Individuální výchovný plán nebyl v tomto školním roce využit.
Vzhledem k tomu, že škola organizuje výuku pouze na prvním stupni, kariérové poradenství se ve škole
cíleně neprovádí. Snažíme se žákům ukazovat různé obory lidské činnosti a zdůrazňovat individuální
schopnosti a dovednosti žáků.
Škola pravidelně spolupracuje s OSPOD Černošice a kriminálním odd. Policie České republiky.
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Prevence rizikového chování
V rámci prevence rizikového chování proběhlo několik aktivit na téma kyberbezpečnost, kyberšikana a
wellbeingu v rámci projektu 02 Chytrá škola.
Nárazově v průběhu výuky 4. a 5. ročníku probíhá vzdělávání směřující k finanční gramotnosti (hospodaření
domácnosti, příjmy a výdaje, daně, spoření, půjčky a hypotéky).
Dětská rada složená ze zástupců všech tříd se setkávala každý měsíc. Touto formou se žáci podílejí na
rozhodování ve škole a mají možnost navrhnout určité změny v konkrétní třídě nebo celé budově.
Ekologická výchova, environmentální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji
Samozřejmostí je třídění odpadu ve všech třídách. Třídí se plasty, papír, bioodpad, tetrapack a někde
dokonce i kov. V průběhu roku ve škole proběhl sběr citronové a pomerančové kůry a květů bezu černého.
V lednu a červnu proběhl sběr papíru.
V červnu proběhl ve všech třídách projektový den s Mgr. et Mgr. Karlem Chobotem, Ph.D. zaměřený na
entomologickou biodiverzitu. Dále se uskutečnil projektový den s panem Mgr. Filipem Harabišem, Ph.D.,
který děti seznámil s dalšími živočichy v Úněticích a v 1. třídě se s panem Harabišem zaměřili na podporu
hmyzu v zahradě a setí květné louky.
Naše škola pečuje o záhony v okolí školy, žáci pěstují zeleninu v zahradě a starají se o údržbu zahrady.
Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
ŠvP se uskutečnila v rekreačním areálu U Kateřiny, Štramberk.
ŠvP se zúčastnilo 63 žáků a 9 dospělých.
Bylo uskutečněno několik výletů (jeskyně Šipka, rozhledna Trúba, výlet do Ostravy a Kopřivnice). Pro děti byl
přichystán pestrý program, který děti zaměstnával po celý den (mnoho sportovních i vědomostních aktivit,
opékání špekáčků, diskotéka, noční poznávání lesa, aj.).
Celý rok probíhal plavecký výcvik. V 1. pololetí pro 3. a 5. ročník, v 2. pololetí pro 2. a 4. ročník.
Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou – uvést počet a zaměření a počty žáků.

Kroužky jsou zařazovány v odpoledních hodinách. Jedná se o kroužky: dřevěná dílna a keramika.
Soutěže
Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni)

Žáci školy se účastnili následujících soutěží: Matematický Klokan, soutěž ČEZ a soutěže kroužků Tatran
Střešovice.
Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do projektů
Od 1. září 2021 do 31. srpna 2023 jsme realizovali projekt Podpora pro Hnízdo III. v celkové výši
540 868,- Kč, který je financován z výzvy Šablony III. z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání.
Projekt financuje školního asistenta, projektové dny a doučování.
V roce 2022 jsme realizovali projekt podpořený nadací O2 Chytrá škola v celkové výši 24 499 Kč. Projekt je
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zaměřen na bezpečnost dětí v online prostředí a na technickou gramotnost. Na podzim 2022 budeme
podávat žádost o podporu i na další rok.
V rámci Malého přemyslovského měšce se uskutečnil projektový den s archeologem Mgr. Davidem
Daněčkem z roztockého muzea. Na další školní rok jsme obdrželi podporu k navázání na tento projektový
den.

Po celý rok probíhalo doučování ze zdrojů MŠMT i EU v rámci Národního plánu obnovy.
Podané žádosti o podporu našich projektů za celý školní rok
Název projektu

Dotační titul

podpořeno/

nepodpořeno
Podpora sportu a volnočasových aktivit v ZŠ a MŠ Krajský úřad středočeského kraje N
Hnízdo Únětice

– Středočeský fond sportu a

Digitální gramotnost a kyberbezpečnost
Přemyslovské střední Čechy v ZŠ Hnízdo Únětice

volného času
O2 – O2 Chytrá škola
Malý přemyslovský měšec

A
A

Spolupráce právnické osoby s partnery
Našimi hlavními partnery je obec Únětice, zákonní zástupci našich dětí a žáků a Spolek rodičů ZŠ Hnízdo
v Úněticích. U těchto partnerů vnímáme velkou podporu naší práce.
S obcí spolupracujeme nejen na rozvoji školy, ale i na akcích, které obec pořádá pro své občany (vítání
občánků, setkání seniorů, aj.).
Spolek rodičů pomohl škole také velkou měrou, a to nákupem didaktických pomůcek, knih do školní
knihovny, nákupem licencí aplikace pro videokonference Zoom a tělovýchovných pomůcek.
S administrací projektu Podpora pro Hnízdo II. škole pomáhá společnost Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Dále spolupracujeme s MAS Jihozápad a projektem SYPO, který je realizován NPI.
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Naše škola podporuje vzdělávání ve škole, kam dochází děti z vesnice Ebogo v Kamerunu.
Další aktivity, prezentace
V průběhu roku naši školu navštívila 3x televize. Televize Prima u nás točila reportáž o změně přípravy
učitelů na vysokých školách a o dostupnosti 2. stupně ZŠ při přechodu z 1. stupně. Česká televize u nás
natáčela reportáž o doučování.
O nově vzniklé lesní mateřské škole byl uveřejněný článek v časopise Mrkvička.
Na prezentaci školy spolupracujeme s obecním úřadem. Využíváme i FB Živé Únětice, Živé Statenice aj.
V listopadu 2021 jsme pro zájemce z řad rodičů vyrobily kšiltovky s logem školy. Akce se osvědčila a
budeme v ní pokračovat i v dalším roce.

Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
V období letních prázdnin probíhal v několika týdnech provoz mateřské školy.
Školní družina
Ve školním roce pracovala školní družina dle plánu ve dvou věkově smíšeních odděleních a jednom
nesmíšeném oddělení. Od 16 hod případně od 16:30 došlo ke smíšení oddělení včetně nesmíšeného
oddělení. Vzhledem k opatřením COVID-19 byla ranní družina na začátku školního roku pouze pro 1. ročník.
Každé oddělení má svoji paní vychovatelku, případně i asistentku pedagoga dle potřeby přihlášených žáků.
V každé třídě, která je využívána jako školní družina, je relaxační zóna, projektor s plátnem, výtvarné
potřeby, malá knihovna a mnoho deskových her či zajímavých hraček.
Žáci ve školní družině byli během pravidelných procházek vedeni ke kladnému vztahu k přírodě a k hrdosti
na svou obec. V rámci venkovních aktivit bylo využito sportovního vybavení naší školy. Dále v odpoledním
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programu družina plnila rekreační, odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Pravidelným čtením se žáci
učili porozumět textu a pravidelné čtení přispělo i k rozvoji jejich fantazie. Cílem výchovné práce s žáky byla
snaha naučit se zábavnou formou efektivně využívat volný čas k sebepoznání, čerpání nových informací a
vědomostí, ale i potřebné relaxaci a odpočinku.

Na začátku ledna 2022 žáci zpívali seniorům. V první polovině školního roku bylo bohužel akcí ve školní
družině méně, neboť nebylo doporučováno slučování tříd. Proto až v druhé polovině školního roku proběhla
akce, výroby výrobků a jejich prodej na obcí pořádané akci Únětické dvorky. Během školní družiny proběhla
Jarní dílna za účasti rodičů. Naši školní družinu navštívil doc. Mgr. Jan Šobotnik s přednáškou o termitech a
životem v Kamerunu. Další akcí byl výlet do roztockého muzea na výstavu Včela.
Během školní družiny proběhla jedna hodina Jógy pro děti. V červnu se v rámci školní družiny mohli žáci
zúčastnit vystoupení spolužáků, kteří navštěvují Základní uměleckou školu Únětice. Dále na konci školního
roku proběhl Dětský ples, který si děti přály na Školské radě. Poslední akce ve školní družině byl výlet do
Dejvic na Festival Vědy 2022.
Mateřská škola
Provoz mateřské školy začíná v 7:00 a končí v 17:00 hodin.
Děti jsou rozděleny do třech tříd. Vzhledem ke zvýšené poptávce po naší mateřské škole jsme rozšířili
kapacitu o lesní třídu. Lesní třída má kapacitu 16 míst a její zázemí se nachází v sadu na Holém vrchu.
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MŠ pracuje pod motivačním názvem: „Jsme hraví jako vrabečci, zdatné jako sýkorky a vytrvalé jako
vlaštovky“, který vychází z RVP PV.
Naší snahou je vytvářet u dětí kladný vztah nejen k rodině, ale k sobě navzájem i k ostatním lidem a přírodě.
Snažíme se o individuální přístup k dětem a učení v přírodě.

Během celého roku plánujeme činnosti v MŠ tak, aby byly také v souladu s tradicemi a akcemi obce.
V letošním roce se MŠ podílela na programu vítání občánků, nebo na programu pro únětické seniory.
Spolupracujeme s naší ZŠ na přechodu mezi mateřskou a základní školou. Dále pořádáme společné akce,
aby se děti společně znaly, jako je setkávání ve třídách, společné zpívání, setkávání a hry na školní
zahradě. Společně jsme oslavili příchod Mikuláše, MŠ i ZŠ se setkaly u zpívání vánočních koled, oslavili
jsme poznáváním přírody „Den země“ a sportovními soutěžemi „Den dětí“. Děti si vzájemně hrály loutkové
divadlo, které si před tím vyrobily. Třída předškolních dětí pravidelně navštěvovala 1. třídu, aby se děti
seznámily s prostředím ZŠ. Také se společně se žáky ZŠ účastnili programu „Hurá do opery“.
Byli jsme s dětmi na výletě v muzeu v Roztokách u Prahy na programu „Včelí svět“, kde se děti hravou
formou seznámily se světem včely medonosné. V květnu jsme s dětmi byli na školce v přírodě na Rýchorské
boudě, kde jsme se snažili přiblížit dětem svět hmyzu. Děti pozorovaly brouky, učily se vnímat krásy přírody,
vyzkoušely si malování na trička a další výtvarné techniky, zpěv, tanec a „Hmyzí olympiádu“ se sportovními
soutěžemi. Pro děti, které nejely, byl zajištěn provoz jedné třídy a program hmyzu přizpůsoben prostředí MŠ.
Dětem jsme po celý školní rok nabízeli velké množství podnětů k dalšímu rozvoji a vzdělávání a snažili jsme
se v nich vzbudit zájem o nové informace a zkušenosti. Při práci jsme používali didaktické pomůcky,
pracovní listy, učili jsme děti písničky a básničky, věnovali jsme se výtvarným činnostem a sportovním
aktivitám. Snažili jsme se o rozvoj sociálních dovedností a samostatnosti dětí.
Naším cílem je maximálně rozvinout potenciál dětí tak, aby byly připraveny v rámci svých možností pro vstup
do základní školy a další život.
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VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce
V tomto školním roce neproběhla hloubková inspekční činnost ČŠI.
Ve škole proběhla v květnu kontrola České školní inspekce, která byla zaměřena na vzdělávání ukrajinských
žáků. Pracovníci ČŠI se zúčastnili vyučovacích hodin a sledovali zapojování ukrajinských žáků
do vyučování.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení

Průběžně probíhá kontrola hospodaření kontrolním výborem obce Únětice. Z kontrol jsou k dispozici
kontrolní protokoly. Protokoly jsou s konstatováním bez zjištění.
VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021
Výsledek hospodaření je uveden v příloze ve Výkazu zisku a ztráty.
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VIII.
Slovo ředitelky závěrem
Tento rok byl jak jízda na horské dráze, někdy s projížďkou strašidelným domem. Byl rychlý, s často
měnícími se situacemi ze dne na den a s rychlými vážnými rozhodnutími. Nejprve nás omezovala nákaza a
prevence nákazy Covid-19, pak jsme přijali 15 žáků bez znalostí českého jazyka. Byly dny, kdy v kuchyni
pomáhal každý, kdo v té chvíli neučil. Ke konci roku jsme realizovali aktivity, které se plánovaly na celý
školní rok, ale odkládaly se kvůli různým opatřením. Krizové situace posílily tým zaměstnanců, žáků i rodičů.
Vzájemně si dovedeme pomoci a tolerovat nedokonalosti. Máme výborný Spolek rodičů.
Podařilo se nám otevřít základní uměleckou školu a lesní třídu MŠ. Podařilo se nám lépe nastavit webové
stránky jako zdroj aktuálních informací. Zvýšil se počet žáků k limitu současné kapacity školy. Máme
obsazená všechna pracovní místa. Vše se má kam dál posouvat k lepšímu. Jsme si toho vědomi a budeme
na tom pracovat dál.

Příloha č.1:
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
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