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1. Základní údaje o škole 
1.1 škola  

název školy 

Základní škola Říčany, Bezručova 94, 
okres Praha – východ 
Od 1. 9. 2016 2. základní škola Bezručova 
Říčany, příspěvková organizace 

adresa školy 
251 01 Říčany 
Bezručova 94/19 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 63834243 

IZO 102438595 

identifikátor školy 600 052 303 

profilace školy 
rozvoj hudebních a jazykových dovednos-
tí 

vedení školy 

ředitel: 
Mgr. Marie Lejčková 
zástupce ředitele:  
Mgr. Jaroslava Mandíková 
Mgr. Jaroslava Šindelářová 

kontakt 

tel.: 323 602 217 
       775 101 151 
e-mail: reditel@2zs.ricany.cz  
webové stránky: www.2zsricany.cz     

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Říčany 

adresa zřizovatele 
Masarykovo náměstí 53 
251 01 Říčany 

kontakt tel.:323 618 111 

 

1.3 součásti školy IZO / kapacita 

Základní škola IZO: 102 438 595  / 750 žáků/ 790 žáků 

Školní družina IZO: 108 056 023 /  210 žáků/ 267 žáků 

 

součást školy počet tříd/ oddě-
lení 

počet dětí/ 
žáků 

počet dětí/žáků 
na třídu 

1. stupeň ZŠ 22 tříd 525 žáků 24 žáků 

2. stupeň ZŠ 9 tříd 215 žáků 24 žáků 

školní družina 7 oddělení 210 žáků 30 žáků 
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1.4 materiálně - technické podmínky školy 
učebny, herny 31 kmenových učeben  

4 samostatné herny školní družiny 

odborné pracovny 2 počítačové učebny 
učebna fyziky a chemie 
tělocvična 
malý gymnastický sál 
hudební studio  
učebna zeměpisu (zároveň kmenová) 
učebna přírodopisu (zároveň kmenová) 
studovna 
knihovna 
cvičná kuchyň 
školní dílny 
výtvarná výchova (zároveň kmenová) 

odpočinkový areál, zahrada, hřiště školní zahrada s hracími prvky pro školní 
družinu 
zelinářská zahrada s ovocnými stromy 
2 venkovní víceúčelová hřiště 

sportovní zařízení sportovní hala 
malý gymnastický sál 
2 venkovní víceúčelová hřiště 

dílny a pozemky školní dílny 
zelinářská zahrada 

žákovský nábytek žákovský nábytek výškově odpovídá 
požadavkům žáků 

vybavení učebními pomůckami, hrač-
kami, sportovním nářadím apod. 

učební pomůcky jsou účelně používané  
ve všech vyučovacích předmětech 
sportovní vybavení odpovídá učebním 
osnovám 
vybavení školní družiny hračkami je 
optimální a pravidelně doplňované  

vybavení žáků učebnicemi a učebními 
texty 

žáci používají učební texty,  
pracovní sešity doplňují učebnice, mul-
timediální učebnice (v některých před-
mětech)  

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

všechny odborné učebny jsou vybaveny 
potřebnými pomůckami  

vybavení školy audiovizuální a výpočet-
ní technikou 

Ve škole je pravidelně ve výuce použí-
vána moderní technika. 
1. stupeň:  
16 interaktivních tabulí s potřebnou 
promítací technikou 
1 promítací plátno s projektorem 
12 počítačových stanic v multimediální 
učebně 
počítače ve všech kmenových učebnách 
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15 učitelů má notebooky 
10 učitelů používá tablety 
 

2. stupeň 
3 interaktivní tabule  
8 projektorů s promítacím plátnem 
15 počítačových stanic v počítačové 
učebně 
všichni učitelé druhého stupně mají 
k dispozici notebooky 
10 učitelů využívá tablety 
 

Odloučené pracoviště školy 
3 interaktivní tabule s ozvučením 
4 PC 
Kopírovací stroj a tiskárna  
 

Ve všech učebnách školy a kabinetech je  
přístup na rychlý internet, v kabinetech 
se učitelé mohou připojit také ke školní 
WiFi síti.  
V učebnách se mohou žáci připojit 
k přenosné WiFi. 
 

Projekční televize je umístěna v hale 
školy. Žákům se zde promítají spoty 
s tématikou protidrogové prevence a 
bezpečnosti. 
Kanceláře školy jsou vybavené PC, kopí-
rovací a skenovací technikou. 
 

Sborovny a kabinety jsou vybavené ko-
pírovací technikou a pevnými PC. 
 

Kabinety a učebny mají připojení do sítě 
a přístup k rychlému  internetu. 
 

V knihovně a studovně je zřízeno PC 
centrum se 3 počítači, svůj pracovní PC 
zde má i obsluha knihovny. Celý systém 
evidence knižního fondu je řízen počíta-
čem a kódovou čtečkou. Knihovna dis-
ponuje 40 tablety. Studovna je vybave-
na interaktivní tabulí. 
K dispozici je tiskárna s kopírkou. 

investiční rozvoj Byla dokončena rekonstrukce městské 
budovy v Sokolské ulici 1376/8 pro úče-
ly stravování žáků základních školy 
v Říčanech a tři učebny pro vzdělávání 
žáků 2. základní školy Bezručova a  
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pro potřeby školní družiny provozované 
2. ZŠ Bezručova. 
Rekonstrukce byla hrazena z prostředků 
zřizovatele a dotace MF ČR a z fondu 
EU. 
 

Z prostředků zřizovatele byly vybaveny 
tři učebny v Sokolské ulici nábytkem, 
komunikačními technologiemi a vyba-
vením pro potřeby školní družiny. 
Vybavení bylo hrazeno z prostředků 
zřizovatele. 
Celkové náklady činily: 
- vybavení nábytkem 525 618 Kč 
- vybavení IT technikou 363 950 Kč 
 

V rámci participačního rozpočtování si 
děti odhlasovaly zavedení hudebního 
zvonění.  
Akce byla hrazena 40 % z prostředků 
zřizovatele a 60% z rozpočtu školy. 
Celkové náklady činily: 53 482,- Kč 
 

V průběhu prázdnin došlo k rekonstrukci 
prostoru před kanceláří školy. 
V současné době zde je školní galerie. 
Rekonstrukce byla financována 
z prostředků školy. 
Celkové náklady činily: 16 136,- Kč. 

Komentář: 
V letošním roce se významné investiční akce v budově v Bezručově ulici neprovádě-
ly. Vedení školy se podílelo na návrzích na vybavení nového pracoviště školy a zajis-
tilo během prázdnin drobné realizace., které vedly ke zkvalitnění prostředí školy. 

 
 

1.5 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 16. 05. 2005 

Počet členů školské rady  9 členů 

Kontakt Marie Frýdlová,  skolska.rada@2zs.ricany.cz  

Komentář: 
Školská rada se pravidelně schází dvakrát během školního roku. Zápisy 
z jednotlivých schůzek jsou vyvěšovány na webu školy. Rodiče mohou komunikovat 
s vedením rady prostřednictvím e-mailové pošty.  

 
 
 
 
 

mailto:skolska.rada@2zs.ricany.cz
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2.  Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací  
programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

kód obor vzdělání poznámky zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP ZŠ 
č.j. 31504/2004-22 
RVP ZŠ – bilingvální 
vzdělávání  
(povolení MŠMT  
č.j. 9801/2014) 

třídy 1. – 9. ročníku 
 

1. stupeň ZŠ 

 

2.2 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM   č. j. : 448/2007 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č. j. : 448/2007– 
bilingvální vzdělávání (povolení MŠMT č.j. 
9801/2014) 

ŠKOLA PRO ŽIVOT 

Komentář: 
Do vzdělávacího programu byly zakomponovány úpravy požadované MŠMT. 
V programu je začleněn plavecký výcvikový kurz žáků 1. stupně a lyžařský výcvikový 
kurz pro žáky druhého stupně. 
Do programu je promítnuta profilace školy – bilingvální vzdělávání, rozšířená hu-
dební výchova. 
Škola používá pro tvorbu a úpravy ŠVP šablonu na portálu InspIS. V průběhu prázd-
nin byly provedeny úpravy, které vyplývaly ze změn ve školského zákona a provádě-
cích vyhlášek. Úpravy se týkaly zavádění inkluze do základních škol. 
 

Příloha č. 1 – Učební plány školy 

  
 

3.  Přehled pracovníků školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 67 zaměstnanců 

Počet učitelů ZŠ 47 pedagogů 

Počet vychovatelů ŠD 7 vychovatelek 

Správní zaměstnanci 13 zaměstnanců 

Komentář: 
Na konci školního roku 2014 – 2015 ukončili pracovní poměr tito pedagogové  
a zaměstnanci:  
pí uč. Věra Doležalová,  Ing. Jana Lipková , Mgr. Květuše Moravcová , Katrin Fuller-
ton, vychovatelky ŠD Bc. Neonila Makowiec a Martina Kirejevová  
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Na začátku školního roku 2015 -2016 nastoupili tito zaměstnaci: 
Mgr. Vojtěch Skrbek  - učitel 1. st.  
Miroslava Cajthamlová  - učitel 1. st.  - na roční PS 
Mgr. Jana Chalupová -asistent 1. st. – na dobu přechodnou 
Bc. Hester McMillan - učitel – AJ 1. st. - výuka v BT                
Mgr. Ludmila Mužíková - učitel 2. st ČJ/HV – nástup po RD 
Mgr. Anton Hermanovský – učitel 2. st. TV 
Bc. Marie Vávrová – vychovatelka ŠD 
Ing. Eva Brejchová – vychovatelka ŠD 
Bc. Jana Lejčková, Dis. – asistent, překladatel, tlumočník 
Ing. Petr Beránek - recepční 
Na konci školního roku ukončila svá studia Mgr. Ivana Šindelářová, Bc. Lenka Po-
čtová. 
Po novele zákona o pedagogických pracovnících tak od 1. 1. 2015 pracují na škole 
pouze kvalifikovaní pedagogové. Dva pedagogové pokračují ve studiu pro doplnění 
kvalifikace. 
 
 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  
 

odborná kvalifikace počet 
vyjádřeno  

v % 
poznámka 

Učitelé 1. stupně 30  97 % 1 učitel si doplňuje vzdělání 

Učitelé 2. stupně 15 93 % 1 učitel si doplňuje vzdělání 

Vychovatelky ŠD 7  100 % ---- 

Celkem: 47 97% 
2 pedagogové si doplňují  

vzdělání 

 
 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 
nad 55 let 

do důchodo-
vého věku 

v důchodo-
vém 
věku 

celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

4 8 2 12 0 18 1 6 1 2 8 46 

Komentář 
Průměrný věk pedagogického sboru byl 45 let. 

 
 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 

1 
technický pracovník – 

školník, 
topič 

1,000 
 

0,500 
střední 

8 pracovníci úklidu 0,400 učební obor 



Výroční zpráva 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace 

- 9 - 

0,636 
0,800 
0,900 
1,000 

1 administrativní pracovník 1,000 střední 

1 účetní 1,000 střední 

1 
asistent ředitele, tlumoč-

ník 
0,750 

vysokoškolské - 
bakalářské  

3 knihovnice dohoda 
střední, vysokoškol-

ské 

1 vrátný 

1,000 + 
pravidelné 
přesčaso-
vé hodiny 

vysokoškolské – Ing. 

1 správce tělocvičny dohoda učební obor 

1 domovník, zahradník dohoda 
vysokoškolské 
magisterské 

Komentář: 
Správci tělocvičny, knihovnicím a vrátnému byla mzda vyplácena z prostředků zřizova-
tele. 

 
 

4.  Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků  
do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2015 - 2016 
 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých  

do prvních tříd 
počet odkladů pro  školní rok  

2015 - 2016 

4 104 7 

Příloha č. 2 Historie zápisu v letech 2000 - 2015 

 
4.2 Výsledky přijímacího řízení 
 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

typ víceletého gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná 
krajem 

11 2 

soukromá gymnázia 11 0 

církevní gymnázia 1 0 

CELKEM: 23 2 

Komentář: 
Z celkového počtu 84 žáků 5. ročníku podalo přihlášku na gymnázium 39 žáků, tj. 43 
% z celkového počtu. 
23 žáků bylo přijato, tj. 26 % žáků z celkového počtu žáků 5. ročníku. 
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Úspěšnost při přijímacím řízení je 59 % . 
Přijímacího řízení na šestileté gymnázium se účastnili 4 žáci sedmého ročníku. 
Úspěšnost přijímacího řízení byla 50%. 

Příloha č. 3 Podrobný přehled průběhu přijímacího řízení na střední školy 

 
b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, a na učební obory z devátých  
ročníků přijato:  

gymnázia střední školy konzervatoř 
umělecké 

školy 
střední odborná 
učiliště 

celkem 
 

5 žáků  10 % 
(loňský rok 10%) 

35 žáků  73 % 
(loňský rok 51%) 

0  
(loňský rok 0%) 

3 žáci  6 % 
(loňský rok 15%) 

5 žáků  10 % 
(loňský rok 23%) 

48 žáků 

  
c) přijímací řízení žáků nižších ročníků 7. a 8. ročník 

sedmý ročník osmý ročník 

2 žáci 0 žáků 

 
d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

48 0 

  
 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu na konci školního roku 2015 - 2016 
1. stupeň 
 

ročník 
počet 
žáků 

prospělo 
s vyznamená- 

ním % 
prospělo % neprospělo% nehodnoceno% 

1. 96 100 % 0 % 0 % 0 % 

2. 108 97 % 3 % 0 % 0 % 

3. 113 94 % 4 % 2 % 0 % 

4. 119 80 % 20 % 0 % 0 % 

5. 89 80 % 20 % 0 % 0 % 

Celkem 525 90% 10% 0 % 0 % 
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2. stupeň 

Údaje pro účely statistiky jsou zaokrouhlené 

 
 
Celkový přehled 

stupeň ZŠ počet žáků 
prospělo  

s vyznamená-
ním % 

prospělo neprospělo % nehodnoceno % 

1. stupeň 
(zaokrouhleno) 

525 90 % 10 % 0 % 0 % 

2. stupeň 
(zaokrouhleno) 

216 11 % 89 % 1 % 0 % 

Celkem 741 50,5 % 49 % 0,5 % 0 % 
 

Komentář: 
Počet vyznamenaných žáků pravidelně klesá při přechodu žáků na druhý stupeň. 
Třetina žáků pátého ročníku opouští školu a přechází na nižší gymnázia. To se bezesporu 
promítá v uvedených statistikách.  
14 žáků se vzdělává podle § 38 školského zákona – plní povinnou školní docházku 
v zahraničí.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

vyznamenáni

prospěli

neprospěli

nehodnoceni

Výsledky prospěchu žáků

1. stupeň

2. stupeň

 
                           Graf č. 1 Výsledky prospěchu žáků 1. a 2. stupně 

 
Opravné zkoušky konali dva žáci 2. stupně. Jeden žák z českého jazyka a dějepisu, jeden 
žák z dějepisu. Oba žáci opravné zkoušky složili a postoupili do vyššího ročníku. 

 

ročník 
počet  
žáků 

prospělo 
s vyznamená- 

ním 
prospělo % neprospělo% nehodnoceno% 

6. 48 25 % 75 % 0 % 0 % 

7. 73 18 % 80 % 2 % 0 % 

8. 47 15 % 85% 0 %  0 % 

9. 48 11 % 85 % 0 % 0 % 

Celkem 216 11 % 89 % 1 % 0 % 
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Historie udělených kázeňských opatření

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

Přehled o chování za 1. a 2. pololetí školního roku 
 

ročník 
počet 
žáků 

napomenutí 
1./2.pol. 

důtky  
TU 

1./2.pol. 

důtky 
ŘŠ 

1./2.pol. 

2.stupeň 
1./2.pol. 

3.stupeň 
1./2.pol. 

1. 96 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 108 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3. 113 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 119 3 8 3 2 0 0 0 0 0 0 

5. 89 1 1 3 5 1 2 0 1 0 0 

6. 48 3 6 3 8 0 1 0 0 0 0 

7. 73 5 1 5 17 2 3 0 3 0 0 

8. 47 8 3 7 13 10 5 0 2 0 1 

9. 48 3 1 6 4 2 4 1 0 0 0 

Celkem 741 29 22 27 50 15 15 1 6 0 1 
 
Celkový přehled za školní rok 2015/2016:  
 

stupeň 
počet 
žáků 

NTU 
důtka 

TU 
důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 

3. stupeň 

1. stupeň 525 21 14 3 1 0 

2. stupeň 216 30 63 27 5 1 

Celkem 741 51 
 (7%) 

77          
 (10 %) 

30           
(4 %) 

6         
(0,8 %) 

1           
 (0,1 %) 

 

 
Graf č. 2 Historie kázeňských opatření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

typ kázeňského opatření 

školní rok počet žáků NTU DTU ŘD 2 3 

2012 - 2013 628 9,00% 7,00% 4,00% 1,50% 0,50% 

2013 - 2014 690 4,50% 5,40% 2,50% 1,20% 0,00% 

2014 - 2015 713 7,00% 8,50% 5,00% 0,30% 0,00% 

2015 - 2016 741 7,00% 10,00% 4,00% 0,80% 0,10% 
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Komentář: 
Chování žáků je uspokojivé. Počet kázeňských opatření meziročně mírně kolísá 
v závislosti na počtu žáků. 
Za pozitivní považuji pokles počtu snížených známek z chování oproti minulým le-
tům. 
Více kázeňských opatření je udělováno pravidelně na druhém stupni.  
Důležitou roli při řešení kázeňských přestupků má tým, který je složený ze dvou vý-
chovných poradců, školního preventisty a školního psychologa.  
Díky jejich kvalitní práci se nám daří včas postihnout jednotlivé výchovné problémy.  
Systém kázeňských postihů byl upraven v minulém školním roce za účasti žáků. 
Smyslem bylo vytvořit takový systém kázeňských opatření, který by žáci plně chápa-
li a respektovali. 
Na základě participačního hlasování byl upraven zásadní dokument školy – Pravidla 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
Zprávy výchovného poradce, školního preventisty a školního psychologa jsou přílo-
hou výroční zprávy. 
 

Příloha č. 4  Přehled kázeňských problémů žáků za školní rok 2015 – 2016 
Příloha č. 5 Zpráva o činnosti školního psychologa ve školním roce 2015 - 2016 
Příloha č. 6  Zpráva o činnosti školního preventisty za školní rok 2015 – 2016 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách za obě pololetí školního 
roku 2015 – 2016 

 

Část školy 
omluvené 

hodiny 
neomluvené 

hodiny 
omluvené 

hodiny/ žák 
neomluvené 
hodiny /žák 

1. stupeň 39 359 0 75 0 

2. stupeň 30 070 69 139 0,3 

Celkem 69 429 69 94 0,09 

 

 
5.3 Údaje o žácích se specifickými poruchami učení (zvýšené výdaje MŠMT 

(dle statistického výkazu k 30. 3. 2016) 
 

druh postižení počet žáků 

sluchové postižení –  těžké 1 

zrakové postižení – středně těžké 1 

vady řeči – středně těžké 4 

tělesné postižení 1 

poruchy chování 6 

s vývojovými poruchami učení 30 

CELKEM: 43 
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 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně - vzdělávacího  
procesu 
 
Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy 

rozvrh hodin 
(psychohygiena) 

 

Rozvrh hodin je připravován za jednotlivé stupně zástupci ředi-
tele školy. 
Při jeho sestavování se snaží dbát na psychohygienu. 
To se však zcela nedaří. Důvodem je například velké vytížení 
tělocvičny, kde se musí na jednu hodinu umístit vždy 2 třídy. 
Někteří pedagogové vyučují na obou stupních a je třeba kombi-
novat rozvrhy obou stupňů. V takových případech je obtížnější 
sestavit rozvrh zcela smysluplně a dle hygienických pravidel.   
 

vzdělávání žáků se 
specifickými vzdělá-

vacími 
 potřebami 

 

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mají upravené for-
my a metody výuky tak, aby byla systematicky prováděna ná-
prava jejich poruchy. 
U SPU středně těžkých je zpracován individuální vzdělávací plán, 
u lehkých poruch pak učitel s žákem pracuje s přihlédnutím 
k jeho potřebám. Řídí se doporučeními PPP a volí vhodné meto-
dy práce i formy klasifikace. 
Na prvním stupni mají žáci zařazen do rozvrhu samostatný 
předmět – „Náprava poruch učení“. Jednou týdně žáci pracují 
pod vedením speciálního pedagoga. 
 

vzdělávání  
  žáků s výbornými 
studijními výsledky 

 

Škola nemá žádného žáka, který by byl diagnostikován jako žák 
mimořádně nadaný. Přesto se domníváme, že i žákům s výbor-
ným prospěchem je třeba věnovat individuální péči. 
Na prvním stupni žáci od 3. do 5. ročníku pracují jednou týdně 
v dvouhodinovém bloku tzv. „Projektového vyučování“. Jde  
o roční tematickou práci, při níž žáci uplatňují a rozvíjejí své zna-
losti z různých předmětů. Na konci roku prezentují svou celo-
roční práci před rodiči. 
Žáci prvního stupně se také zapojují do různých soutěží. 
Na druhém stupni žáci rozvíjejí své znalosti formou zapojení se 
do různých olympiád a soutěží v oblastních, krajských i celostát-
ních kolech.  
Pro žáky je od třetího ročníku nabídka volitelných předmětů tak, 
aby žáci měli možnost rozvíjet své zájmy. Také žáci druhého 
stupně mohou zvolit jeden z volitelných předmětů v daném roč-
níku. 
Škola podporuje rozvoj talentu i svou profilací. 
 

Školní řád, 
Pravidla hodnocení 

žáků 

 

Školní dokumenty jsou sestaveny v souladu se zákonnými nor-
mami. Pravidelně jsou doplňovány podle požadavků MŠMT, ne-
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ve vzdělávání 
– základní doku-

menty školy 

bo  potřeb školy.  
Aktualizace se dočkal dokument Pravidla hodnocení vzdělávaní 
žáků. Byly upraveny podmínky pro udělování výchovných opat-
ření. Na sestavení podmínek participovali žáci školy hlasováním. 
Sami rozdělili a určili, podle závažnosti porušení chování, jednot-
livé typy porušení mezi NTU, TD a ŘD. Stejně se vyjádřili  
ke stupnici pedagogové. Výsledkem byl nový systém hodnocení 
chování žáků. 
ŠVP vedení školy převedlo do šablony, kterou nabízí ČŠI. Výho-
dou využití je kontrola formální správnosti tohoto dokumentu. 
Celý proces převedení stávající podoby ŠVP do nové šablony byl 
velmi náročný. 
Na začátku školního roku jsou žáci a rodiče prokazatelně 
s dokumenty seznámeni.  
V průběhu roku jsou k dispozici na veřejně přístupném místě  
ve škole a také na školním webu.  
Pro učitele jsou dokumenty k dispozici na intranetu školy. 
 

informační systémy 
školy 

 

Informační systém školy pro rodiče:  
- žákovská knížka 
- třídní schůzky a konzultace 
- osobní schůzky 
- informační kanál I-škola (po prvním pololetí již nebyla   
  licence obnovena) 
- webové stránky školy 
- školská rada 
- e-mailová komunikace 
- bezpečnostní systém – SMS kanál 
 

Informační systém pro žáky: 
- třídnické hodiny 
- webové stránky školy 
- informační kanál I-škola (během 1. pololetí) 
- e-mailová komunikace 

 

Informační systém pro pedagogy: 
- týdenní plány školy 
- intranet školy 
- týdenní provozní porady 
- pedagogické rady 
- čtvrtletní provozní porady 
- využití Office 365 
- e-mailová komunikace 
 

Informační systém pro veřejnost  
- webové stránky školy 
- dny otevřených dveří 
- městský měsíčník „Kurýr“ 



Výroční zpráva 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace 

- 16 - 

- příležitostné informace v médiích  
- veřejná vystoupení 
 

činnost školního 
psychologa, speci-
álního pedagoga,  

spolupráce s PPP a 
SPC 

 

Škola má svého školního psychologa. Ve škole pracuje dva dny 
v týdnu. Obsah a rozsah jeho činnosti je zakotven ve smlouvě a 
vysvětlen na webu školy.  
Součástí výroční zprávy je také zpráva školního psychologa  
za období 2015 - 2016. 
Škola spolupracuje s  PPP Středočeského kraje, a to v oblasti 
vyšetření žáků, u nichž předpokládáme SPU. Poradna také vydá-
vá doporučení pro OŠD. Pravidelně dvakrát za rok navštěvují 
školu pracovnice poradny  
v rámci metodické podpory. 
Škola spolupracuje s odborem péče o dítě při městském úřadě. 
Spolupráce je na velmi dobré úrovni. OSPOD se účastní výchov-
ných komisí a přebírá k řešení námi podané podněty. 
Škola spolupracuje s SPC.  
Ve škole se  vzdělávají žáci s tělesným postižením. Odborníci 
z SPC navštěvují pravidelně školu a konzultují výsledky vzdělává-
ní těchto žáků a navrhují další metody a formy práce. 
 

prevence sociálně-
patologických jevů 

 

Na škole pracují dva výchovní poradci, poradce pro volbu povo-
lání a školní preventista. 
Základním dokumentem pro práci poradců je  
Minimální preventivní program školy. 
Každoročně se u nás realizuje akreditovaný projekt  
„Nejsme na to sami“. Hledáme i další preventivní programy, 
které jsou realizovány ve třídách, kde se objevují častější patolo-
gické jevy.  
Poradci pracují s rizikovými třídami. Připravují pro ně projektové 
programy, které organizují sami, či ve spolupráci s organizacemi, 
které tyto programy připravují na míru. 
Na začátku školního roku proběhl adaptační program pro žáky 6. 
ročníku a dvě třídy sedmého ročníku. Programy zajistilo městské 
muzeum v Říčanech svými lektory a poskytnutím svého objektu 
– hájovny ve Světicích. Výstupy z programu byly zpracovány a 
prezentovány jak žákům a pedagogům, tak i rodičům.  
Ve čtvrtém ročníku byl realizován Komplexní program primární 
prevence, jehož cílem bylo zlepšení vztahů v kolektivu třídy. 
Pro případ, kdy je třeba řešit s žákem přestupek proti školnímu 
řádu, škola postupuje podle stanovených pravidel. Veškeré zá-
znamy o práci s žáky jsou vedeny v písemné podobě a jsou ar-
chivovány.  
Škola při řešení krizových situací postupuje podle „Metodického 
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 
studentů ve školách a školských zařízeních“, které vydalo MŠMT. 
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klima školy  

Klima školy vnímají žáci, rodiče i pedagogové jako dobré.  
Vztah vedení školy a učitelů – vedení školy se snaží pravidelnou 
komunikací s pedagogy navozovat dobrou pracovní atmosféru. 
Stěžejní jsou pravidelné provozní porady, samostatně pro jed-
notlivé stupně školy. Komunikace je vedena v duchu úcty, ohle-
duplnosti a tolerance. Vedení školy připravuje zaměstnancům 
dobré pracovní podmínky, které se snaží stále zkvalitňovat. Pod-
poruje pedagogy v profesním růstu. Každý pedagog má možnost 
se dále vzdělávat. Některé kurzy jsou organizovány pro celý pe-
dagogický sbor. Nabízí učitelům zapojení do vzdělávacích projek-
tů. 
Učitelský sbor – klima pedagogického sboru školy je dobré.  
Pedagogové většinou spolupracují, komunikují, navzájem se 
respektují. Ve škole jsou kolektivy částečně rozdělené podle 
jednotlivých stupňů. Přesto jsou vztahy mezi nimi na dobré 
úrovni. Vedení školy společnými akcemi dává možnost nalezení 
společné komunikace. 
Vztah rodičů a školy – vedení školy a jednotliví učitelé se snaží 
s rodiči jednat vždy s úctou a pochopením.  
Komunikujeme s rodiči různými formami – telefonicky,  
e-mailem, osobními schůzkami, které škola preferuje. 
Z případných jednání jsou pořizovány písemné záznamy. Snaží-
me se rodiče zapojit do dění školy prostřednictvím členství  
ve Spolku Bezručovka, který podporuje školu v jeho aktivitách. 
Zveme rodiče na akce školy. Je-li potřeba, dotazujeme se na je-
jich názor.  
Vztah učitel a žák – úkolem každého z pedagogů školy je vytvořit 
svým žákům bezpečné a podnětné prostředí třídy. Při vzdělávání 
se pedagogové snaží o individuální přístup k žákům s cílem do-
sáhnout osobního maxima ve vzdělávání. Učitelé mají za úkol 
dbát i o zdravé sociální klima třídy. Ve třídě si budují s dětmi své 
třídní tradice, zákonitosti a pravidla. Pokud sociální klima ve tří-
dě není dobré, obrací se učitelé na vedení školy a výchovné po-
radce s žádostí o pomoc a spolupráci. 
Vedení školy se prostřednictvím učitelů snaží, aby většina  
či všichni žáci byli ve škole spokojení, motivováni pro práci, po-
znávání a učení.  
Míra úspěšnosti plnění tohoto cíle je závislá na profesní a lidské 
kvalitě jednotlivých pedagogů, jejich míře zaujetí pro práci  
s dětmi a schopnosti komunikace s rodiči. 
Z pohledu vedení školy považuji vztahy mezi žáky a většinou 
učitelů za dobré a zdravé. 
Kvalita klimatu školy je podporována různými doplňkovými akti-
vitami, které žáci vstřícně přijímají. 
Škola má řadu školních tradic – mikulášská nadílka, vánoční vý-
stavy a dílny, velikonoční projektové dny, hudební koncerty – 
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vánoční, jarní, absolventský, zahradní slavnost, sportovní soutě-
že a další.  
Pravidelně přicházíme s novými aktivitami. V letošním roce to 
byl muzikál, který vznikl na letní táborové škole. Nová je i akce  
Run and Help, která se v loňském roce pilotně zkoušela a letos 
jsme se zúčastnili prvního oficiálního ročníku. Škola má výborné 
výsledky i s oddílem mažoretek „Berušky z Bezručky“ .  
Zdravé klima školy podporujeme i snahou o příjemné a podnět-
né prostředí školy.  
Letos jsme realizovali úpravu prostoru před kanceláří školy, kde 
vznikla výtvarná galerie.  
V areálu školy funguje učebna pod širým nebem a dvě víceúče-
lová hřiště, herní prvky pro školní družinu.  
V letošním roce, za podpory zřizovatele, proběhlo na škole par-
ticipační hlasování (participační financování) o využití přiděle-
ných finančních prostředků. Žáci si v rámci realizace tohoto pro-
jektu vybrali a odhlasovali rekonstrukci školního zvonění a jeho 
převedení na hudební zvonění. 
Součástí zdravého školního klimatu je i systém nastavených pra-
videl, které je třeba respektovat, ale které také žáci dobře chá-
pou a přijímají. K tomu letos podstatně přispělo i participační 
hlasování o kázeňských přestupcích. Pravidla jsou zakotvena  
ve školním řádu. 
Škola dbá o bezpečné školní klima systémem bezpečnostních 
opatření: recepce při vstupu do budovy, kamerový systém, do-
hledy nad žáky, nácvik evakuace školy, poučení dětí před akce-
mi, nastavení pravidel chování v krizové situaci, školení pedago-
gů, krizový komunikační kanál. 

 

přijímaná opatření a  
jejich vliv na zlepšení  
výchovně - vzděláva-

cího procesu 

 

Během školního roku jsme řešili stížnosti podané k rukám ředite-
le školy: 
Podáno celkem: 7 stížností 
Typy: nevhodné postupy při výuce, nevhodné jednání učitele vůči 
žákům, přítomnost další osoby (OSVČ) ve výuce a její financování 
dětmi, neřešená šikana ve třídě, fyzické tresty na pobytu dětí 
v přírodě najatými instruktory, distribuce drogy na půdě školy. 
 

Řešení:  
- jednání s rodiči 
- mimořádná třídní schůzka 
- dotazníkové šetření 
- oznámení na PČR 
- oznámení stížnosti zřizovateli a součinnost při jejím   
  řešení 
 

Oprávněnost stížností: 
Graf č. 3 Oprávněnost stížností 
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Oprávněnost stížností

33

1

oprávněná stále v šetření neoprávněná

 
Veškeré stížnosti byly vedením školy analyzovány a závěry zo-
becněny pro učitele. Byla nastavena obecná pravidla a postupy 
pro učitele.  
 

 
 
Průběh a výsledky vzdělávání 

soulad výuky s obecnými cíli a  
zásadami vzdělávání 

 

Škola se řídí zákonnými normami základního 
vzdělávání. 

 

vhodnost a přiměřenost stanovených 
cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, 

respektování individuálních 
 vzdělávacích potřeb žáků 

 

Škola dbá na individuální přístup 
k potřebám žáků a třídních kolektivů. 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
mají zpracován IVP. Řada našich žáků se 
účastní soutěží a olympiád. Na  
1. stupni je zařazen mezi volitelné předměty 
předmět „Projektové vyučování“.  Žáci  
na obou stupních školy si volí ze škály voli-
telných předmětů podle svého zájmu  
i schopností. Nabízíme žákům bilingvní for-
mu vzdělávání. Škola se zapojila do vzdělá-
vacích projektů, které podporovaly rozvoj 
zájmů  
a schopností žáků. Moderně vybavená škol-
ní knihovna svým provozem a aktivitami 
podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti. 
Nové vybavení školy tablety  dává žákům 
další možnosti rozvoje informační gramot-
nosti.  
Škola podporuje i činnost odpoledních  zá-
jmových kroužků (jazykových, hudebních, 
sportovních), které jsou doplňkem výuky.  
Našim žákům jsme dali na půdě školy mož-
nost získat jazykové  certifikáty  University 
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of Cambridge. 
 

konkretizace cílů ve výuce  

Učitelé zpracovávají tématické plány.  
Ty konkretizují rozložení učiva pro školní 
rok.  
Učební plány podléhají kontrole plnění vždy 
za uplynulé čtvrtletí. Poté učitelé provádějí 
případné úpravy. 
Vedení školy se rozhodlo využít nabídky 
portálu ČŠI. ŠVP školy byl přenesen do ša-
blony zpracované na portálu InspIS. ŠVP je 
tak otevřen k nahlížení i ČŠI a má jimi poža-
dovanou strukturu. Takto upravený ŠVP byl 
využit již pro tento školní rok . 

 

návaznost probíraného učiva na před-
cházející témata 

 

Díky učebním plánům je zajištěna návaznost 
učiva v jednotlivých předmětech, a také 
v předmětech tematicky souvisejících. 

 

 

 

 

Materiální podpora výuky 

vhodnost vybavení a 
uspořádání učeben vzhle-

dem k cílům výuky a 
k činnostem 

 

Vybavení školy učebními pomůckami a učebními texty 
je dostačující.  
V letošním školním roce fungovala velmi dobře školní 
knihovna a studovna. Daří se nám také stále doplňovat 
knižní fond knihovny. Rodiče a žáci mohou nahlížet 
přes webové rozhraní do knižního fondu, zamluvit si 
knihu, či zjistit, kolik a jaké knihy má žák půjčené.  
60 tabletů v převozních boxech se využívá ve výuce  
na prvním i druhém stupni. 
 V odborných učebnách doplňujeme pomůcky dle po-
třeb. 
I letos se podařilo rozšířit počet interaktivních tabulí  
o 5 kusů. Přesto stále ještě nejsou ve všech kmenových 
učebnách tyto tabule k dispozici. Domníváme se však, 
že současný počet je dostatečný a třídy se mohou při 
výuce u tabulí vystřídat. V dalších letech budeme dále 
ve vybavení touto technikou pokračovat. 
I přes vzrůstající počet žáků a kmenových tříd se nám 
zatím daří uchovat si některé učebny jako odborné.  
Škole chybí prezentační sál s větší kapacitou. Musíme 
proto využívat pro akce školy tělocvičnu. To však není 
prostor důstojný pro koncerty, slavnostní vyřazení žáků 
9. ročníku nebo divadelní představení. 
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Úměrně s nárůstem počtu žáků se stává nedostatečný 
prostor v tělocvičně školy. Jedna sportovní hala je málo 
pro realizaci povinné tělesné výchovy, a tak je na kaž-
dou hodinu v rozvrhu zařazeno více tříd.  
To bezesporu snižuje kvalitu a možnosti výuky tělesné 
výchovy. Škola využívá v podzimních a jarních měsících 
venkovní sportoviště, dochází na obecní atletické hřiště 
a využívá plaveckého bazénu, a to na plavecký výcviko-
vý kurz ve 3. a 4. ročníku, další třídy využívají bazén  
po dohodě s rodiči, škola se účastní plaveckých závodů. 
Na školní zahradě díky projektu vznikl výukový prostor 
pro přírodovědu, přírodopis a pěstitelské práce. 
Pro výuku a oddech může posloužit i osázená střešní 
terasa školy. 
 

podnětnost učeben vzhle-
dem k podpoře sebereali-

zace a identity žáků 

 

Škola se potýká s rozdílnými podmínkami 
v jednotlivých učebnách. Některé prostory jsou dosta-
tečně velké a umožňují tak žákům prostor pro seberea-
lizaci,  prostor pro hry, odpočinkový kout, prostor pro 
práci skupin, dostatek pracovních koutů apod. 
Některé učebny jsou malé a prostor pro jakékoli aktivi-
ty v rámci hodiny i odpočinku chybí. Jedná se o nedo-
statky ve stavebním projektu. Škola nemá možnost 
tento stav jakkoli ovlivnit.  
Souhrnně tak učebny neskýtají dostatečně podnětné 
prostředí pro seberealizaci žáků. 
Škola se snaží udržet některé učebny jako odborné. 
V nich se pak daří vytvořit vhodnější podmínky  
pro práci s žáky.   
 

účelnost využití pomůcek, 
učebnic, didaktické  

techniky 

 

Učitelé využívají při výuce veškeré pomůcky, učebnice 
a komunikační techniku, kterou škola vlastní. 
V letošním roce se nám podařilo obnovit vybavení tě-
locvičny novým nářadím a náčiním. Interaktivní techni-
ka je na škole na mírně nadprůměrné úrovni. Některé 
učebnice jsou používány více jak 5 let. Finanční nároč-
nost na nákup učebnic vzrůstá  
i s ohledem na nárůst počtu dětí v prvním ročníku, kteří 
dostávají nenávratně veškeré učebnice. Pracovní sešity 
pro výuku jazyků znamenají pro školu velké finanční 
náklady. Na obnovu běžných učebnic pak příliš finanč-
ních prostředků nezbývá.  
Ve roce 2015 jsme na nákup učebnic vynaložili celkem 
228 110 Kč, v roce 2016 pak 142 170 Kč.  
Učební pomůcky jsme zakoupili v roce 2015  
za 105 793 Kč a v roce 2016 za 60 951 Kč. 
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Škola vynakládá také pravidelně finanční prostředky na 
nákup kompenzačních pomůcek pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami: v roce 2015 -  5 793 Kč,  
v roce 2016 - 10 951,- Kč.  
Učitelé v rámci projektu EU peníze školám vytvořili 
digitální výukové materiály, které ve svých hodinách 
pravidelně využívají . Při svých přípravách učitelé vyu-
žívají i další vzdělávací portály. Tím doplňují a aktuali-
zují učivo v učebnicích. Na prvním stupni někteří učite-
lé používají e-učebnice.  
 

 
 

Vyučovací formy a metody 

řízení výuky, vnitřní čle-
nění hodin 

 

Výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu.  
Ke změnám rozvrhu dochází v případě plánovaných 
akcí – plavecký výcvik, lyžařský výcvik, adaptační kurz… 
V případě nepřítomnosti vyučujícího pedagoga je při-
praven zástupci ředitele školy rozvrh zastupování. 
Snahou vedení školy je, aby i při  nepřítomnosti učitele 
byla daná hodina vyučována co nejkvalitněji. 
V některých hodinách jsou žáci rozděleni na skupiny. 
Jde především o hodiny cizího jazyka, pracovního vyu-
čování a tělesné výchovy, výuky počítačové gramotnos-
ti. 
Žáci se také dělí do skupin v jednotlivých ročnících při 
výuce volitelných předmětů.  
V některých nepovinných předmětech dochází 
k tvoření skupin napříč několika ročníky. 

 

sledování a plnění stano-
vených cílů 

 

Škola má zavedený systém kontrolní činnosti.  
Ten vychází z celoročního plánu kontroly vedení  
školy. 
Kontrolní činnost probíhá v několika formách: 
- kontrola základní dokumentace tříd – TK, TV  
- kontrola plnění učebních plánů 
- zadávaní kontrolních prací 
- kontrola průběhu vyučování – hospitační činnost 
- kontrola způsobů a forem hodnocení 
- kontrola hodnocení práce žáků (přiměřenost klasifi-
kace) 
- kontrola úrovně práce a aktivit nad rámec výuky  
   jednotlivých učitelů 
O některých kontrolních činnostech si vedení vede pí-
semné zápisy. Výsledky kontrol jsou podkladem pro 
udělení mimořádných odměn. Ty jsou vždy zaměstnan-
ci písemně z odůvodněné. 



Výroční zpráva 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace 

- 23 - 

Kontrolní činnost provádí ředitel školy a zástupci ředi-
tele školy. 
Ředitel školy provádí kontrolu práce správních zaměst-
nanců. 
 

podpora osobnostního a 
sociálního rozvoje dětí 

 

Součástí výuky je i výchova žáků. 
Učitelé se snaží při všech svých aktivitách podporovat  
osobnostní a sociální rozvoj dětí.  
K práci třídního učitele patří i vedení tzv. „třídnických 
hodin“. Ty mají za cíl podporovat u žáků navázání pev-
ných vztahů učitel – žák. Společně pak řeší kolektivní a 
osobní problémy. 
Pro podporu vztahů v kolektivu jsou dětem nabízeny 
společné školní akce – intervenční programy, výlety, 
koncerty a vystoupení, tématické dílny, sportovní sou-
těže, soustředění, letní tábor. 
Kvalitní práci v této oblasti konají všichni výchovní po-
radci školy.  
 

možnost seberealizace 
dětí 

 

V rámci jednotlivých hodin se učitelé snaží používat 
takové metody práce, které podporují aktivitu žáků, 
odpovídají jejich individuálním potřebám a využívají  
i jejich zkušeností (projektové dny, skupinová výuka, 
problémové úkoly, exkurze, praktické cvičení…). 
Díky nabídce volitelných předmětů si žáci mohou najít 
své uplatnění a podpořit tak svou sebedůvěru (další 
jazyky, literární a dramatická výchova, výtvarné techni-
ky, deskové hry, přírodovědný klub, školní kapela, roz-
šířená hudební výchova). 
Díky zapojení do vzdělávacích projektů mohou žáci 
aktivně rozvíjet své schopnosti.  
Díky řadě aktivit nad rámec výuky mají žáci možnost 
seberealizace, a to podle svých možností a schopností 
(koncerty, výstavy, sborový zpěv, mažoretky, zájmové 
kroužky Mraveniště centra volného času při základní 
škole, víkendová soustředění, letní tábor). 

 

využívání metod aktivní-
ho, prožitkového učení 

 

Učitelé se snaží obohatit učení o zážitek, experimenty, 
objevování. 
Jde o navození situací přímo v hodině zejména odbor-
ných předmětů na druhém stupni – chemie, fyzika, 
přírodopis. 
Na prvním stupni jde především o předmět prvouka, 
vlastivěda a přírodověda. 
V hodinách jazyků a matematiky často žáci poznávají 
nové prostřednictvím práce s chybou. 
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Učivo všech naukových předmětů doplňují exkurze, kdy 
mohou žáci opět využít metody aktivního učení. 
 

účelnost výuky  

Učitelé se snaží účelně kombinovat při výuce různé 
metody a formy práce. Vedení školy nechává volbu na 
pedagogovi, žádná metoda a forma není centrálně na-
řízena a dána tak do pozice jedinečnosti. Vět-
ší různorodost metod a forem je na 1. stupni. Na dru-
hém stupni stále převažuje frontální výuka nad skupi-
novou.  
Individuální přístup používá učitel zejména k žákům, 
kteří učivo ovládají s  obtížemi, žákům se specifickými 
poruchami učení a žákům s výbornými vzdělávacími 
výsledky. Míra individuálního přístupu vyplývá 
z probíraného učiva, potřeb a možností žáka. 

 

role učitele  

Role učitele je ve výuce dominující, přesto dává prostor 
pro seberealizaci a vlastní tvůrčí práci žáků. Učitel  
ve výuce stanovuje obsah a rozsah práce, zajišťuje od-
bornou úroveň a umožňuje přístup k informacím. Urču-
je postupy pro hodnocení práce. 
Učitel dává prostor k seberealizaci žáka. 

 

účelnost aplikovaných 
metod 

 

Míra účelnosti aplikovaných metod se promítá  
do výsledků práce žáků, jejich aktivity v hodinách a 
přístupu k plnění zadaných úkolů. Prvním hodnotitelem 
je sám učitel. Ten také následně upravuje další proces 
výuky.  
Hodnotitelem je i žák. V rámci hodin provádí učitel 
s žáky sebehodnocení. Sebehodnocení probíhá také  
za dané období – čtvrtletí, pololetí, celý školní rok. 
Hodnotitelem získaných znalostí je vedení školy. Pravi-
delně jsou zadávány srovnávací testy – 1. stupeň  
a čtvrtletní práce – 2. stupeň.  
Škola se snažila zapojovat do celostátních testování, 
kde je možnost porovnat se s výsledky dalších škol.  
Bohužel testy bývají zpoplatněné a není možné je hra-
dit z prostředků školy.  
Hledáme tedy nabídky na partnerství v různých projek-
tech. V letošním roce se nám toto bohužel nepodařilo.  
Dobrou zpětnou vazbou je nám účast našich žáků 
v různých soutěžích a olympiádách. 
 

respektování individuál-
ního tempa, možnost re-

laxace žáků 

Učitelé respektují individuální tempo žáků, a to zejmé-
na u žáků 1. stupně. Na druhém stupni respektují indi-
viduální tempo žáků se specifickými poruchami učení.  
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Učitel dbá i na relaxaci během výuky. Vkládá relaxač-
ních cviky, střídá činnosti, provádí prostorové změny, 
pokud mu to prostory tříd umožňují.   
 

Komentář: 
Při pravidelném interním testování a čtvrtletních pracích se vedení školy zaměřilo na 
kvalitu výsledků žáků – pochopení učiva, schopnost aplikace, formy zpracování zada-
ného úkolu. Do celostátních testování se škola letos nezapojila. 

 
 
Motivace žáků 

aktivita a zájem žáků 
o výuku 

 

Učitelé dbají na motivaci žáků.  
Formy motivace jsou přiměřené věku žáků, složení třídy 
či skupin, probíranému učivu. Aktivní přístup  
ke vzdělání je intenzivnější na 1. stupni. Na druhém 
stupni dlouhodobě sledujeme u žáků zmenšený zájem 
o vzdělávání.  
„Oblíbenost“ předmětů na 2. stupni se odvíjí především 
od náročnosti učiva, nároků jednotlivých učitelů či míry 
talentu žáka.  
 

propojení teorie s praxí 
(v činnostech žáků) 

 

Teoretické znalosti žáků jsou ve výuce doplňovány, 
v rámci možností, školními pomůckami, pokusy, expe-
rimenty, výzkumy, práce s internetem….  
Učitelé vyhledávají podnětné exkurze, které navazují  
na probírané učivo. Velkým přínosem pro naše žáky je 
městské muzeum, které připravuje širokou škálu inter-
aktivních programů. Zřizovatel podporuje zájem školy  
o jejich využívání přímou účelovou dotací tak, aby ná-
klady na akce byly pro rodiče finančně příznivé a akcí se 
zúčastnilo co nejvíce žáků. 

využívání zkušeností žáků  

Zkušenosti žáci aplikují při řešení problémových úloh, 
v samostatné tvůrčí práci, v soutěžích, při seznámení 
s novým učivem. 

 

vliv hodnocení na motiva-
ci žáků 

 

Škola má zpracovaný systém hodnocení. Ten je zakot-
ven v dokumentu školy Pravidla hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků.  
Žáci i rodiče jsou s ním seznámeni.  
Učitelé mají možnost používat různé formy hodnocení 
tak, aby žáky motivovaly k dosažení dobrých výsledků. 

 

využívání analýzy chyb  
ke zvýšení motivace 

 

Běžnou praxí učitelů  i vedení školy je analyzovat chyby 
žáků.  Žák pak má možnost chyby opravit.  
Učitel má zpětnou vazbu, zda byla hodina efektivní, či 
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je třeba učivo zopakovat, znovu vysvětlit, nebo s žákem 
pracovat individuálně. 

 

  
Interakce a komunikace 

klima třídy  

Klimatem třídy se zabývá především třídní učitel. Sle-
duje vztahy ve třídě. Pracuje jak s celým kolektivem, 
tak s jednotlivci. Konzultantem mu je výchovný po-
radce, preventista a školní psycholog.  
Učitel využívá k práci s kolektivem třídy tzv. třídnické 
hodiny. Ty mají stabilní místo v rozvrhu každé třídy 
 od pátého ročníku. 
U problémových kolektivů jsou preventistou realizo-
vány komponované intervenční programy. 
 

akceptování stanovených 
pravidel komunikace mezi 

učitelem a žáky i mezi 
žáky navzájem 

 

Komunikace mezi učitelem a žákem je na škole funkč-
ní. Ve většině případů se komunikace řídí kodexem 
slušnosti a respektování se navzájem. 
Komunikace mezi žáky je ve škole funkční.  
Ne vždy jde však o korektní komunikaci. Přibývá pro-
blémů se slušností žáků.  Žáci mají sklon být k sobě 
vulgární, urážejí se, pomlouvají se vzájemně, mají 
mezi sebou různé spory.  
Stále častěji ke komunikaci využívají sociální sítě.   
I zde dochází k excesům, které škola nemá kompe-
tence řešit. Vždy však informuje rodiče. 
Při zjištění výše jmenovaných patologických jevů pře-
bírá řešení výchovný poradce, preventista, třídní uči-
tel a zástupce pro daný stupeň. 
Tým při řešení postupuje podle metodických pokynů 
MŠMT. 
Učitelé jsou proškoleni v oblasti problémů s kyberši-
kanou . 
 

možnost vyjadřování 
vlastního názoru, 

 

Žáci jsou zvyklí vyjadřovat svůj názor. Pokud se řídí 
pravidly slušné komunikace, je ze strany pedagogů 
respektován. V hodinách mají žáci dostatek prostoru 
pro diskuzi.  
V případě, kdy řešíme přestupky žáků, je prvořadé 
dát žákovi prostor na vyjádření, argumentaci a disku-
zi. 

 

vzájemné respektování, 
výchova k toleranci 

 

Učitel – žák se učí navzájem respektovat a tolerovat.  
Na druhém stupni to není jednoduché. Žáci mají ten-
denci se prosazovat a nerespektovat názor jiného, 
což odpovídá projevům dospívání.  
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Mezi dětmi zejména druhého stupně přibývá pro-
blémů při vzájemné toleranci. Tyto problémy se  
v posledních letech objevují i na 1. stupni.  
Škola těmto situacím věnuje pozornost a snaží se 
s dětmi pracovat. 
 

vyváženost verbálního 
projevu učitelů a dětí 

 

Verbální projevy učitelů odpovídají kodexu slušného 
jednání.  
Podpora rozvoje vyjadřování žáků je cílem ve všech 
vyučovacích předmětech. Žáci běžně prezentují svou 
samostatnou práci (prezentace referátů, čtenářské 
deníky, obhajoba absolventské práce, učí se vystupo-
vat na veřejností v rámci akcí školy). K nácviku řečo-
vých dovedností slouží dobře i práce s interaktivními 
technologiemi. 
Každoročně se uskutečňuje školní recitační a literární 
soutěž. Žáci prezentují tvorbu různých autorů i svou 
vlastní. 
Na prvním stupni je do nástavbové části zařazen voli-
telný předmět „Literární a dramatická výchova“. 
V rámci soutěže Patriot se žáci účastnili vědomostní 
soutěže „Zázraky přírody“, která vyžadovala dobré 
vyjadřovací a komunikační dovednosti.  
Žáci 5. ročníku na konci školního roku prezentují svou 
ročníkovou práci, kterou vytvořili v hodinách informa-
tiky.  
Žáci devátého ročníku na konci školního roku obhajují 
svou absolventskou práci před komisí pedagogů. 

 

 
  
Hodnocení žáků 

věcnost hodnocení  

Je zakotvena v dokumentu školy – Pravidla hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků. 

 

respektování individuál-
ních schopností žáků 

 

Učitelé je respektují.  
Řídí se pravidly hodnocení a doporučením PPP nebo 
SPC. 

 

využívání vzájemného 
hodnocení a sebehodno-

cení žáků 

 

V průběžném hodnocení žáků se běžně využívá do-
plňkových forem hodnocení. To přispívá k motivaci 
žáků. 

 

ocenění pokroku  

Pokrok je u žáka učitelem vždy vítán. Jeho pokroky 
jsou vyzdviženy a ohodnoceny. Jde o motivační prvek. 
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zdůvodnění hodnocení 
žáků učitelem 

Učitel své hodnocení žákům a rodičům zdůvodňuje.  
Před koncem klasifikačního období o něm s žáky dis-
kutuje. 
 

využití pravidel hodnocení  

Vedení školy každý rok vyhodnocuje pravidla hodno-
cení a v případě potřeby je upravuje tak, aby byla 
účelná. 
 

Příloha č. 9 Swot analýza školy 

 
 

6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) 

a ostatních pracovníků školy 
 

1. Institucionální vzdělávání 
1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

pracovník 
instituce 

(VŠ/zařízení pro další vzdělávání) 
poznámka 

a) Studium pedagogiky 

Mgr. Ivana Šindelářová 
UJEP Ústí nad Labem, PF – doplňující 
pedagogické studium 

dokončeno  

b) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
Lenka Počtová 

 
David Beneš 

Speciální pedagogika – vychovatelství 
UJAK Praha 

dokončeno 
bakalářské 
studium 

PedF UK 
informatika 

v průběhu 

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Mgr. Oliver Kucka 

PedF UK v Praze – učitelství všeo-
becně vzdělávacích předmětů pro 
2. stupeň 

v průběhu 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

pedagogové 1. stupně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Učíme děti správně mluvit 

 Najděte svůj hlas (rétorika) 

 Práce s Office365 

 Kritické myšlení 

 Letní škola „Tvořme s iPadem a pro iPad“ 

 Škola dotykem – celostátní konference IT 

 Erasmus + studijní pobyty v anglicky mluví-
cích zemích 

 Řešení šikany na 1. stupni 

 Pohybové hry s Ferdou Mazalem 

 Programy Muzea Říčany 
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pedagogové 2. stupně 

 Roadshow pro školy – celostátní konferen-
ce Microsoft 

 Problémový žák na ZŠ 

 Jak vyučovat matematice žáky ve věku  
10 – 16 let 

 Kritická místa ve výuce matematiky 
 
 

 Věda má budoucnost, cyklus I. – IV. 

 Názorná výuka s pomocí on-line materiálů 

 Inspiromat pro učitele fyziky 

 Prevence syndromu vyhoření 

 ESERO – globální problémy, dálkový prů-
zkum Země 
 

 Burza nápadů učitelů chemie 

 Living Planet Symposium 

 Evaluace v environmentální výchově 

 Letní škola – učíme o přírodě v přírodě 

 Inkluze – PPP Strančice 
 

celý pedagogický sbor  

 Rozumíme penězům – finanční gramotnost 

 Kurz první pomoci 

 Office 365 

 Práce s tablety ve třídě 

 Internetová žákovská knížka 
 

zástupci ředitele školy  

 Matematika podle profesora  
      Hejného 

 Práce s Office 365 

 Škola dotykem 

 Inspis – modul ŠVP – tvorba a úpravy 

 Bakalář – modul ŽK – webinář 

 Právní úprava inkluzivního vzdělávání v ČR 

 Inkluze – PPP Strančice 

 Roadshow – celostátní konference Micro-
soft 
 

ředitel školy  

Matematika podle profesora Hejného 

 Práce s Office 365 

 Škola dotykem 

 Roadshow pro školy – celostátní konferen-
ce Microsoft 

 Inspis – modul ŠVP – tvorba a úpravy 

 Bakalář – modul ŽK – webinář 
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 Právní úprava inkluzivního vzdělávání v ČR 

 Novela školského zákona 

 Inspekční činnost České školní inspekce 

 Právní úprava inkluzívního vzdělávání 

 BOZP a PO pro pověřené zaměstnance 

 Setkání klubových škol projektu Rozumíme 
penězům 

 Škola dotykem živě 2 

 Tématická exkurze – Expo 2015 Milán 

 Národní systém inspekčního hodnocení 
vzdělávací soustavy v ČR 

 Velká novela školského zákona 

 Integrace a inkluze ve školní praxi 

 Ředitelé v bludišti paragrafů 
 

1. 4 Vzdělávání správních zaměstnanců 

účetní  Závěrka roku v účetnictví PO 

 Novela zákona o účetnictví 

 

asistentka ředitele  Rámcová smlouva vs. Rámcová dohoda 

2 Samostudium 

Celý pedagogický sbor Obsah si stanovil každý učitel dle svých potřeb na 

12 dní samostudia u zaměstnanců s plným úvaz-

kem. Plán samostudia byl stanoven vedením školy. 

 
 

7.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1 Údaje o významných školních aktivitách 
 

Akce v rámci výuky 

typ aktivit ročník akce 

plavecký výcvikový 
kurz 

3. a 4. povinný plavecký výcvik v rámci tělesné výchovy 

dopravní výchova 4. získání průkazu mladého cyklisty 

bezpečně na kole 3. dopravní výchova v rámci prvouky 

cvičení v přírodě 
1. až 5. 

plnění ŠVP - Ochrana člověka za mimořádných okol-
ností 

cvičný požární po-
plach 

1. až 9. 
v rámci plnění ŠVP – Ochrana člověka za mimořád-
ných okolností 

preventivní výchova 4. a 5. projektová výuka „Sám sebou“ 
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s tématem prevence patologických jevů 

Česká filharmonie 
1.až 5. 

cyklus komponovaných hudebních pořadů v rámci 
hudební výchovy 

Pražská komorní 
filharmonie 

1 až 5. 
cyklus komponovaných hudebních pořadů v rámci 
hudební výchovy 

Státní opera Praha – 
Hurá do opery 

1. až 5. komponované pořady v rámci hudební výchovy 

Planetárium v Praze 2. až 5. programy k výuce prvouky a přírodovědy 

Muzeum Říčany 
1. až 5. 

programy a dílny k výuce přírodovědných předmětů, 
environmentální výchova 

Husova knihovna  
Říčany 

1.až 5. 
literární besedy k tematickým okruhům učebního 
plánu 

Planeta Země 3000 5. pořad k prohloubení učiva přírodovědy a vlastivědy 

Netopýři a les 1. až 5. pořad v rámci EVVO 

Koncert - Beatles 5. podpora učiva hudební výchovy 

koncert bicích ná-
strojů 

1. až 5. podpora učiva hudební výchovy 

Hudební škatulky 1. až 5. prohloubení učiva hudební výchovy 

prezentace ročníko-
vých prací z výpo-
četní techniky 

5. výstup výuky informační techniky 

srovnávací testy  1. až 5. kontrola plnění výstupů ŠVP a RVP 

Helpík 
5. 

první pomoc – proškolení žáků a zapojení do celo-
státní soutěže 

Veselé zoubky 1. preventivní program v rámci výuky prvouky 

literární pořady o 
dětských autorech 

1. až 5. 
pořady k prohloubení učiva ČJ v rámci čtenářské gra-
motnosti 

korálkové dílny 1. až 5. podpora zručnosti v rámci pracovních činností 

Zeyferus – letová 
ukázka dravců 

1. až 9. prohloubení učiva prvouky a přírodovědy 

prevence patologic-
kých jevů 

4. protidrogová prevence 

projekt Sám sebou 5. komponovaný program prevence patologických jevů 

pohádková anglická 
představení 

1. až 5. podpora výuky anglického jazyka 

Týden pro záchranu 
života 

1. až 5. 
školení v poskytování 1. pomoci v rámci plnění ŠVP – 
Ochrana člověka za mimořádných okolností 

Exkurze 

1. až 5. 

Národní galerie v Praze 
Pražský hrad 
Vyšehrad 
Dendrologická zahrada Průhonice 
Botanicus Ostrá nad Labem 
Koněpruské jeskyně 
Čechova stodola 
skanzen v Přerově nad Labem 
mýdlárna Chrustenice 
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Britská rada 
Hasičský sbor Říčany 
Kutná Hora 
Hrusice 
Geopark Říčany 
divadelní a filmová představení 

exkurze, výstavy 

6. až 9. 

hvězdárna Ondřejov 
gotické stavby Kutná Hora 
výstava Karel IV. – Pražský hrad 
výstava Titanic 
Česká národní banka  
Šumava – národní park 
Koněpruské jeskyně 
Techmánie Plzeň 

akce k podpoře  
polytechnické výuky 6. až 9. 

Řemesla – tkaní, tisk na textil, dílny šití, výroba dře-

věného šperku 

akce k volbě  
povolání 9. 

veletrh středních škol 

projekt HOT – SŠ Centrum, odbor přípravy technicko-

hospodářské Praha 

 8. návštěva Úřadu práce Praha 

hudební pořady hudební 
třídy 6. a 7. 

výchovné koncerty – Rudolfinum Praha 

 

6. až 9. 

Vánoční koncert školy 
Jarní koncert partnerských škol 
Výchovný koncert – bicí 
Kytarový koncert 
Český rock 20. století 
Cimbálovka Réva 
výchovný koncert Adamusova tria 

literární a  
dramatické  
pořady 

6. až 9. 

Evropský den jazyků Praha 
Vánoční besídka v ruském jazyce 
Filmový festival na Fialce 
KMČ – beseda se spisovatelkou 
Riding Hood – anglické představení 
Karel IV. – divadlo Hradec Králové 

přírodovědné a eko-
logické aktivity 

6.až 9. 

Planeta Země – Afrika 
Eko – domy  muzeum Říčany 
výstava Motýli – Praha 
Zeyfyrus – letové ukázky dravců 
Čas proměn – beseda pro dívky 

sportovní akce 

6.až 9. 

Projekt Patriot – kopaná, přehazovaná 
Turnaj žáků v ragby 
Plavecký maraton – Open Gate 
plavání Na Fialce 
OVOV – okresní a krajské kolo 
Pohár Rozhlasu – Stará Boleslav 
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školní turnaj v kopané 

preventivní  
programy 

6. až 9. komponovaný program Sám sebou 

8. Den pro zdraví 

6. až 9. 
Kriminalita mládeže – šikana – přednáška 

Týden pro záchranu života 

projekty 8. a 9. Rozumíme penězům 

 7. Zeměměřičství 

vícedenní pobyty 6. adaptační pobyt 

 7. stmelovací kurz 

 7. lyžařský výcvikový kurz 

 5. až 9. vzdělávací pobyt v Anglii 

Akce nad rámec výuky 

plavecký výcvik 2. doplňkový program v rámci TV 

sběr starého papíru 1. až 9. v rámci EVVO 

sběr pomerančové a 
citrónové kůry 

1. až 5. 
v rámci EVVO 

sběr hliníku 1. až 5.  v rámci EVVO 

dny otevřených  
dveří pro bilingvní 
vzdělávání 

1. až 3. 
ukázky výuky, náhledy do hodin 
informace pro rodiče 

dny otevřených  
dveří 

1. až 5. náhledy v hodinách, projektová výuka 
informace pro rodiče 

víkendová soustře-
dění žáků hudebních 
tříd a školního  
orchestru 

1. až 5. 
hudební 

třídy 
plnění profilace školy 

adventní prozpěvo-
vání 

3.,5. a 7. 
hudební 

třída 

vystoupení ve spolupráci s ZUŠ a MŠ Říčany – profila-
ce školy 

Pekelná veselka 1. a 2. animační program 

výtvarná dílna 1. až 5. 
hudební 

výroba hudebního kalendáře školy 

talentové zkoušky 
do 1. hudební třídy 

 
výběr žáků – profilace školy 

vánoční výstava a 
vánoční dílny 

1. až 5. 
výstava žákovských prací a tvůrčí dílny pro veřejnost 

vánoční koncert 
Bezručovky 

1. až 7. 
hudební, 
školní ka-

pela a HVV 

koncert školy v rámci profilace 

netradiční zápis do 
1. ročníku 

ve spolu-
práci s žáky 
2. stupně 

zápis formou z pohádky do pohádky 

ozdravné pobyty v 1. až 5. komponovaný pobyt v přírodě 
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přírodě 

jarní koncert part-
nerských škol 

hudební 
třídy 

vystoupení žáků v rámci partnerská ZUŠ Říčany a MŠ 
Čtyřlístek Říčany 

Run and Help 1. až 9. projekt Běž a pomáhej pod záštitou Konto bariéry 
- běh pro Adélku – budoucí zdravotně znevýhodně-
nou žákyni školy 

závěrečný koncert 
žáků 5. ročníku 

5. hudební 
koncert v rámci ukončení 1. stupně profilace školy 

hudební vystoupení 
žáků 

hudební 
třídy 1. 
stupně 

koncerty pro obyvatele DPS Senior a domova dů-
chodců Marta 

projekt Bezpečné 
cesty 

1. až 5. 
mapování dopravních problémů v okolí školy 

Plavecký pohár škol 1. až 5. plavecké závody  

vystoupení mažore-
tek a JSB orchestru 

Junior 
Stars Band 
mažoretky 

vystoupení na Keramických trzích v Kostelci nad Čer-
nými lesy 

Den dětí v MŠ Čtyř-
lístek 

1. a 5. žáci 5. ročníku připravili pro předškoláky a prvňáky 
soutěže 

ZOOM – týden akti-
vit 

1. až 5. 
bezpečnostní projekt v rámci bezpečných cest 

Zahradní slavnost 
v MŠ Čtyřlístek 

členové 
JSB 

vystoupení bandu v partnerské mateřské školce 

Ples školy školní ka-
pela, ma-
žoretky 

prezentace profilace školy  na školním plese 

vystoupení mažore-
tek 

1. až 6. akce školy 
akce města Říčan 
soutěž v Ledči nad Sázavou 
spolupráce s Městskou hudbou Františka Kmocha 
Kolín 

Zlatý Amos 4. podání návrhu do soutěže Zlatý Ámos pro učitele ško-
ly – Hanu Vytasilovou 

letní tábor 1. až 9. hudební, výtvarná a sportovní letní školička 

charitativní akce 1. až 9. Srdíčkové dny, Světluška – pod záštitou Spolku Bezru-
čovka 

Participační hlaso-
vání 

6. až 9. hlasování ve spolupráci s D21 – volby do městského 
žákovského parlamentu 
 

Participační rozpoč-
tování 

3. až 9. projekt zapojení žáků do rozhodování o využití přidě-
lené účelové dotace přiznané zřizovatelem 
- ve spolupráci s D21 

Participační hlaso-
vání 

6. – 9. 

 
 
ve spolupráci s D21 zjišťování úrovně školního klima-
tu 
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Akce školní kapely a hudebních tříd v přehledu 

Veřejná vystoupení  Vánoční koncert 
Školní ples 
Jarní koncert partnerských škol 
Zahradní slavnost 
Zahradní slavnost v MŠ Čtyřlístek 
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 
Absolventský koncert žáků 5. ročníku 
Festival školních kapel Praha 
Kostelec nad Černými lesy – Keramický den 

Akce kroužku žáků školy – mažoretky  „Berušky z Bezručky“ 

Veřejná vystoupení  Hradešín 110 let obce 
Klokočná – Hubertova jízda 
Říčany – Hasičský ples 
Ples Bezručovky 
Kolín – galavečer před festivalem Kmochův Kolín 
Ledeč nad Sázavou – taneční soutěž (3. místo) 
Kolín – Den záchranářů 
Říčany – 130 let Sokola Říčany– akademie 
Kostelec nad Černými lesy – Keramický den 
Kolín – natáčení s TV Prima společně s Městskou 
hudbou Františka Kmocha z Kolína 
Kmochův Kolín - společně s Městskou hudbou Fran-
tiška Kmocha z Kolína 
Zahradní slavnost ZŠ Bezručova  

Aktivity školní družiny 

1. – 7. oddělení říjen 2015 Jarmark aneb Bleší trh – vzájemná výměna hraček a 

předmětů mezi dětmi ŠD 

 listopad 
2015 

exkurze do Čokoládovny – RODAS 
EKO hrátky – zábavné soutěže s víčky od PET lahví 
beseda Záchranné stanice Lipec – smysly zvířat 

 prosinec 
2015 

Mikulášská nadílka 
výtvarné dílny s Annou Junovou – výroba a malba 
zrcátek 
vánoční dílny – výroba vánoční dekorace 
beseda – Středočeská záchranka – první pomoc 
vánoční besídky 

 leden 2016 DO-RE-MI aneb písnička zpívaná či hraná na hudební 
nástroj 
exkurze do České televize 

 únor 2016 Historie lega – Muzeum Říčany 

karneval školní družiny 

 březen 
2016 

výlet – Toulcův dvůr 

soutěž O největšího šikulu školní družiny 

 duben 
2016 

zábavné soutěže Čarodějů a Čarodějnic 

 květen Bleší trh 
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2016 přednáška – Co dokáže vzduch? 

 červen 
2016 

Bublinková show – Den dětí 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů 

 7. adaptační poprázdninový kurz 

 4. – 9. projekt „Sám sebou“ -  komponovaný program  

 6. stmelovací kurz  

 8. Den pro zdraví, Praha 

 
1. až 5. 

víkendové pobyty žáků , adaptační pobyty – projekto-

vé vyučování a hudební třídy, mažoretky 

 
1. - 9. 

ŠIK – celoroční projekt – spoty s preventivní témati-
kou, výukové programy v rámci občanské a rodinné 
výchovy 

 1. až 9. aktivity v rámci projektu Patriot 

 7. lanové centrum 

 
1. až 9. 

Centrum volného času při základní škole Mraveniště  
- 25 zájmových kroužků pro žáky školy 

 4. a 5. intervenční programy ve třídách s problémovými žáky 

 

1. až 9. 

zorganizování projektu Run and Help – běh pro Adél-
ku 
 
 
 

Akce k environmentální výchově 

 1. až 9. projekt Patriot - soutěž v poznávání a ochraně přírody 
Zázraky přírody 

 1. až 9.  projekt Recyklohraní - sběr baterií a drobných spo-
třebičů v rámci systémů EKOBAT a ASEKO 

 1. až  9. školní sběrové akce – papír, hliník, pomerančová ků-
ra, citrónová kůra 

 1. až 9. Třídění odpadu (papír,plast) 

 1. až 5. sběr bioodpadu a následné kompostování na školní 
zahradě 

 škola členství školy v Klimatické společnosti 

 škola spolupráce školy s Klubem ekologické výchovy – škola 
získala titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně 

 škola spolupráce školy s Ekocentrem Říčany – tématické 
projekty pro žáky 

 škola spolupráce školy s Ekocentrem ve Vlašimi 

 1. až 5.  týdenní ozdravné pobyty žáků v přírodě s ekologic-
kým programem 

 1. až 5. zapojení do projektu Ovoce do škol 

 1. až 5. zapojení do projektu ZOOM – ekologie dopravy 

 učitelé zapojení týmu učitelů do projektu Do práce na kole 

 Spolek 
Bezručovka 

finančně zajišťuje škole adopci puštíka brýlatého 
z pražské ZOO 
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Komentář: 
Přehled aktivit školy svědčí o naplňování školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.  
Žáci mají možnost doplňovat své teoretické vědomosti praktickými zkušenostmi. 
Aktivity nad rámec výuky podporují profilaci školy, sounáležitost žáků se svou školou, pod-
poru zájmů dětí, podporu dobrého klimatu školy a podporu dětí se zdravotním handica-
pem. 
Aktivity školní družiny také vycházejí z cílů ŠVP „Život za tabulí“. Děti docházející do školní 
družiny zažijí bohatá a zajímavá odpoledne. 
Škola se snaží prezentovat schopnosti a znalosti žáků na veřejnosti. Aktivně se podílí  
na životě města. 
Děti v letošním školním roce prezentovaly školu na vysoké úrovni. Za to patří dík pedago-
gům, kteří se dětem věnují nad rámec svých běžných školních povinností. 
Jsme hrdí na to, že škola může užívat titul Škola udržitelného rozvoje nejvyššího stupně, 
vážíme si toho, že naše děti dovedou pomáhat dětem se zdravotním postižením a projevují 
empatii k našim nejstarším občanům, že se umí zapojit aktivně do života školy … 

 
 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

název soutěže ročník 

MATEMATIKA  

Logická olympiáda  1. až 9. 

Matematická olympiáda  5., 7 až 9. 

Matematická olympiáda  6. a 8. 

Programování 9. 

IT - Slot 8. a 9. 

Pythagoriáda  5. až 8. 

Matematický Klokan 2. až 9. 

Pangea  4. až 8. 

FYZIKA  

fyzikální olympiáda 8. a 9. 

PATRIOT  

Pěvecké mládí  1. až 9. 

Sběrová soutěž  1. až 9. 

Přírodovědná soutěž – Zázraky přírody 5. až 9. 

Výtvarná soutěž  1. až 9. 

SPORT  

OVOV  7. a 8. 

Turnaj v rugby 6. až 9. 

Plavecké závody v Open Gate 6. až 9. 

Štafetový běžecký pohár 1. až 5. 

Plavecká soutěž regionálních škol 6. až 9.  

Patriot - přehazovaná, sálová kopaná 6. až 9. 

Pohár ČS rozhlasu 6. až 9. 

Coca Cola cup 6. až 9. 
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PŘÍRODOPIS – CHEMIE  

Biologická olympiáda 7. 

Přírodovědný Klokan 8. a 9. 

Chemická olympiáda 9. 

JAZYKY  

Olympiáda v českém jazyce 9. 

Olympiáda v anglickém jazyce 8. 

Recitační soutěž – školní kolo 1. až 9. 

Literární soutěž – školní kolo 6. až 9. 

Anglická olympiáda – školní kolo 5. 

ZEMĚPIS – DĚJEPIS  

Zeměpisná olympiáda 8. a 9. 

Dějepisná olympiáda 8. 

RŮZNÉ  

Výtvarná soutěž Minerály 8. 

Helpík 5. 

 
 

7.3 Účast žáků ve soutěžích 
 

název soutěže výsledky 

Logická olympiáda – krajské kolo 17. místo František Sláma 

Matematická olympiáda – okresní 
kolo 

4. místo Karolína Vodná 

Pangea – celostátní kolo 7. místo Hynek Tolar 

Štafetový pohár – okresní kolo 5. místo družstvo A 
Logická olympiáda – krajské kolo účast Jakub Podhirna 
Výtvarná soutěž Minerály 3. místo Karolína Vrabcová  

Komentář: 
Vedení školy podporuje žáky v účasti na soutěžích. Učitelé organizují školní kola. 
tam si mohou žáci vyzkoušet úroveň svých znalostí. 
Postupující žáci jsou učiteli dále na soutěže připravování. 
Ve školním roce 2015/2016 se nám v okresních a krajských kolech příliš nedařilo. 
Konkurence na soutěžích je velká, zejména díky účasti žáků nižších gymnázií. 

 
Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 

1.  Spolupráce školy s praxí a s partnery 
Škola má své oficiální partnery, se kterými je pojí partnerské smlouvy. Spolu s partnery 
škola pořádá různé aktivity. 
Našimi partnery jsou:  
MŠ Čtyřlístek – partner hudební profilace školy 
ZUŠ Říčany – partner hudební profilace školy 
MAS Říčansko – partner při pořádání akcí a soutěží 
Městské muzeum Říčany – partner při realizaci řady projektů 
PED Academy, z.ú. – ve spolupráci při realizaci profilace školy na rozvoji jazykové výuky 
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– bilingvální vzdělávání 
Spolek Bezručovka – sdružení rodičů a přátel školy 
 

Škola úzce spolupracuje i s dalšími organizacemi ve městě:  
Sokol Říčany, KC Labuť, Husova Knihovna Říčany, Florbalový klub Říčany, Taneční studio 
E. Broukalové, o. s. Cesta Integrace. 
Škola je členem organizace SISIS,o.s., patří mezi klubové školy projektu Rozumíme pe-
nězům. 
 

2.  Propojení školy s regionem, organizování akcí regionálního a nadregionálního vý-
znamu, prezentace školy na veřejnosti 
Škola spolupracuje s okresní radou projektu OVOV. Jsme organizátoři krajského kola 
této sportovní soutěže (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů). 
 

Škola v rámci své profilace, rozvoj hudebnosti žáků, pořádá pravidelně pro veřejnost 
koncerty, účastní se akcí pořádaných městem Říčany, či různými spolky  
i v okolí Říčan.  
 

Žáci přicházejí za obyvateli města (do DPS Senior a do domova důchodců Marta), zajiš-
ťují vystoupení pro různé organizace a na různých akcích města.  
 

Výsledky své práce prezentujeme na výstavách pořádaných pro veřejnost. Nabízíme 
veřejnosti tematicky zaměřené pracovní dílny. 
 

Pravidelně informujeme o svých aktivitách v Kurýru - měsíčníku města Říčany. 
 

O všech aktivitách se dozví veřejnost z webových stránek školy.  
 
3.  Péče o volný čas žáků 
Při škole pracuje Centrum volného času Mraveniště. To zajišťuje našim žákům širokou 
nabídku zájmových kroužků. Škola poskytuje centru veškeré své prostory a vybavení. 
Smyslem této spolupráce je předcházení patologickému chování dětí. 
 

Škola umožňuje ve svých prostorách realizovat řadu jazykových kurzů pro děti všech 
věkových kategorií. Učebny jsou pronajímané také hudebním kroužkům.   
Pronajímá prostory také pro účely realizace navazujícího vzdělávacího projektu PED 
Academy, Klubu Mravenec a Anglickému klubu. 
 

Hudební studio Bezručovku pronajímáme v odpoledních hodinách zájmovým hudebním 
seskupením teenagerů. 
 

Sportovní prostory pronajímá škola dětským zájmovým oddílů – florbalistům, fotbalis-
tům, sportovcům Taekwonda, hudebnímu studiu E.Broukalové 
 
Příloha č.  8 Zpráva o průběhu partnerství ZŠ a Ped Academy 

 
 
 
 

 



Výroční zpráva 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace 

- 40 - 

8.  Zapojení do projektů 
 

PROJEKTY REALIZOVANÉ 

Název projektu Popis projektu 

Erasmus +  

Název projektu: CLIL nová inspirace a cesta ke kvalitě 

Zaměření projektu: KA 1 - vzdělávací mobilita jednotlivců - 
mezinárodní spolupráce, mezinárodní vztahy, rozvojová spolu-
práce, výuka a studium cizích jazyků 

Vyhlašovatel projektu: NAEP, DZS 

Výše přidělené dotace: 14 561 EUR 

Cíle projektu: 

•poznání výukové metody CLIL, její praktická aplikace ve výuce 
našich profilových předmětů i ve výuce předmětů ostatních  

•rozšířit výuku cizích jazyků a její zdokonalení 

•podpora profilace naší školy v rámci mezinárodní spolupráce 

•umožnit žákům pochopit přirozenou potřebu znalosti dvou 
cizích jazyků, které na naší škole nabízíme fakultativně již na 
prvním stupni. 

•podpořit profesní rozvoj našich pedagogů, rozšířit a rozvíjet 
jejich jazykové kompetence, inspirovat je pro náplň samostu-
dia a zkvalitnit mezioborovou spolupráci pedagogů. 

•zapojit se do mezinárodních vzdělávacích programů a v jejich 
rámci uskutečnit mobility žáků, rozvinout spolupráci se zahra-
ničními školami  

•podpořit virtuální mobilitu žáků a učitelů, přispět k rozvoji 
vzdělávacích programů v cizím jazyce 

 

Dnešní finanční svět  

Název projektu:  
Atlas dnešního finančního světa 
 
Cíl projektu: 
implementace nejmodernějších způsobů výuky finanční gra-
motnosti, změnit myšlení, postoje a chování žáků k osobním 
financím 
poskytnutí knot-how učitelům a jeho implementace do výuky 
Vyhlašovatel: 
K-F-P – cesta k finanční nezávislosti 
Výstup: 
- školení pedagogů 
- testování žáků 
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- projektové vyučování 
- metodické dokumenty pro učitele 

 

PROJEKTY DLOUHODOBÉ 

Recyklohraní  

Vyhlašovatel: MŠMT 
Cíl: školní recyklační program pod záštitou MŠMT České repub-
liky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a 
recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným 
odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 
 

Ovoce a mléko do 
škol 

 

Vyhlašovatel: MŠMT 
Cíl: zajištění podílu na správné výživě žáků. 

 

Patriot  

Vyhlašovatel: město Říčany 
Dotace: 16 000,- Kč 
Cíl: podpora meziškolní spolupráce 

 

Sám sebou  

Vyhlašovatel: Pedagogické, psychologické a právní poradenství 
Praha 
Cíl: podpora zdravého života, zaměření na potírání patologic-
kých jevů dětí 
 

Škola udržitelného 
rozvoje 1. stupně 

 

Vyhlašovatel: Středočeský kraj – Klub ekologické výchovy 
Zaměření: environmentální výchova - zapojení učitelů do 
EVVO, nakládání s odpady a obaly, šetření vodou a energiemi, 
spolupráce školy s neziskovými organizacemi, s rodiči a veřej-
ností 
Termín realizace – 2016 – 2018 

 

PROJEKTY PŘED REALIZACÍ 

Šablony MŠMT  

Vyhlašovatel: MŠMT 
Název: Šablony pro ZŠ 
Zaměření:  
Podpora škol formou zjednodušeného výkaznictví 
Podpora inkluzivního vzdělávání  
Termín podání žádosti: leden 2017 

 

MŠMT  

Vyhlašovatel: MŠMT 
Název: Odborný mentoring v přírodě a polytechnickém vzdělá-
vání 
Cíl:  
získání znalostí a dovedností interního mentora 
získání pedagogických kompetencí v organizaci badatelsky ori-
entovaném vyučování a zahradě i v terénu na 1. stupni. 

Příloha č.7 Zpráva o průběhu projektu Erasmus + 
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9.  Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  za období školního 
roku 2015 - 2016 

 

termín / kontrol-
ní orgán 

předmět kontroly výsledek 

 
Termín:  
21. 3. 2016 
Kontrolní  
orgán: 
Město Říčany – 
útvar interního 
auditu 

Typ kontroly: mimořádná veřej-
nosprávní kontrola 
 
Obsah: prověření smluv uzavře-
ných s Ped Academy 

Závěr  
Formální nedostatky: chybné 
datum uzavření smlouvy 
chybný  odkaz na neplatný zá-
kon 
Náprava: formální nedostatky 
byly odstraněny 

Termín:  
7.4.2016 
Kontrolní  
orgán: 
Okresní správa 
sociálního zabez-
pečení Praha – 
východ 
 

Typ kontroly: plánovaná  
 
Obsah: Plnění povinností 
v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti 

Závěr  
Bez zjištění nedostatků  
a nápravných opatření 

Termín:  
1. 6. 2016 
Kontrolní  
orgán: 
Město Říčany – 
útvar interního 
auditu 

Typ kontroly : mimořádná  
 
Obsah: Porovnání výše nájmů za 
pronajímané nebytové prostory 
a příspěvkových organizací 

Závěr: 
Sjednocení podmínek pronájmu 
ve smlouvách o výpůjčce 
Uloženo: provedení kontroly 
výše provozních nákladů za rok 
2015 a stanovení výše ceny 
pronájmu na rok 2016/2017 

 
 

Zprávu vypracovala ředitelka školy Mgr. Marie Lejčková          

V Říčanech dne: 7. října 2016 

Výroční zprávu schválila pedagogická rada  

Výroční zprávu schválila Rada školy 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O  POSKYTOVÁNÍ 

INFORMACÍ  

PODLE ZÁKONA  

č. 106/1999 Sb.,  

O SVOBODNÉM  

PŘÍSTUPU  

K  INFORMACÍM 
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Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (novela z 1. 

7. 2010) a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění 

jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění. 

1 a) počet podaných žádostí o informace 

Od 01. 09. 2015 do 31. 12. 2015,   
od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016 
Byla přijata a vyřízena jedna žádost o informace ve smyslu zákona. 
Informace o vyřízení a obsah vyřízení je vyvěšen na webu školy. 

2 b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí a neposkytnutí in-

formace 

Žádné. 

3 c) počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí 

o neposkytnutí informace  

Žádné. 

4         d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona  

Žádné. 

 

Komentář: 

V souladu se zákonem byly zveřejněny vyvěšením v úřední vývěsce školy u hlavního 

vchodu veškeré údaje dle § 5, odst. 1, písm. a - g zákona. 

Tato výroční zpráva bude v řádném termínu dle zákona zveřejněna vyvěšením v 

úřední vývěsce školy a na webových stránkách školy 

 
 
Zprávu vypracovala ředitelka školy Mgr. Marie Lejčková          

V Říčanech dne: 7. října 2016 

Výroční zprávu schválila pedagogická rada  

Výroční zprávu schválila Rada školy  
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VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O HOSPODAŘENÍ  
 

 
 

1.  Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2015 ve vztahu  

ke zřizovateli 

2.  Zpráva o hospodaření školy za první pololetí roku 2016  

ve vztahu ke zřizovateli 

3.  Zpráva o hospodaření školy v roce  2015  

ve vztahu ke státnímu rozpočtu 

4.  Zpráva o hospodaření školy za první pololetí roku 2016  

ve vztahu ke státnímu rozpočtu 
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1.  Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2015 

ve vztahu ke zřizovateli 

ZU SÚ AÚ Název 
plnění 

31.12.2015 

      Náklady celkem 29 444 982 
      kontrolní součet  29 444 982 

 z toho:    

  I.   
Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůc-
ky) 23 783 351 

   Výdaje hrazené z účelových dotací 389 662 

   Přijaté dary 331 954 

ZU II.   
Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů 
organizace 4 760 472 

 501  Spotřeba materiálu  464 792 

  10 Spotř. kancelářského materiálu 6 969 

  20 Spotřeba úklidového materiálu  159 247 

  08 Spotřeba materiálu na opravy, údržbu 20 447 

   Pracovní oděvy, ochranné pomůcky 0 

  40 Odborné publikace, tisk, časopisy 11 753 

  00 Spotřeba ostatního materiálu 185 436 

  03 
Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní 
družiny 54 372 

  17 Nákup učebnic, učebních pomůcek 4 938 

  18 Spotř.materiálu - Patriot 16 000 

  22 Spotř.materiálu - nákup ODHM 5 630 

 558  Náklady z DDHM 191 519 

  00 Nákup DDHM (od 3-40tis) 191 519 

  10 Nákup DDHM  0 

  20 Software (DDNM do 60tis Kč) 0 

ZU     501+558 656 311 

     

ZU 502 30 Spotřeba energie 1 272 189 

 502 00 Spotřeba el. energie 471 222 

  01 Spotřeba plynu 623 146 

  02 Vodné a stočné 177 821 

ZU 511   Opravy a udržování 662 678 

  00 Opravy a udržování 341 532 

   
Mimořádné opravy -                                           
opravy ve školní kuchyni 62 787 

  02 Malování 258 359 

 512 10 Cestovné 2 520 

     

 513 00 Náklady na reprezentaci 0 

     

 518  Ostatní služby 994 165 

  20 Zpracování mezd 125 778 

  10 Telefony 16 266 

  33 Revize, BOZP, PO 54 185 
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  30 Poplatky za svoz odpadu 32 099 

  35 Školení hospod. zaměstnanců 9 653 

  00 Poštovné 16 195 

  01 Bankovní poplatky 21 293 

  39 
Odborné služby (právní, konzultace, poraden-
ství) 26 389 

  41 Plavecký výcvik 138 000 

  45 Software, licence (do 7.tis.Kč) 129 292 

  03 Bezpečnost škol 39 000 

  44 Protidrogová prevence (školy) 50 000 

  04 Projekt Řemesla 15 000 

     

  36 Školní psycholog 189 135 

  38 
Úklidové služby dodavatelské vč. čištění kober-
ců 43 859 

  46 Údržba kamerového systému, servis lyží 6 149 

  47 Správa internetových stránek 7 284 

  40 Ostatní služby 74 588 

ZU     512 - 518  - služby 996 685 

     

 521  Mzdové náklady 319 064 

  20 Mzdové náklady 319 064 

     

 524  Zákonné sociální pojištění 106 802 

  30 Zdravotní pojištění placené organizací 27 489 

  20 Sociální pojištění placené organizací 79 313 

     

 525  Jiné sociální pojištění  1 755 

  20 Zákonné sociální náklady - prac. úrazy 1 755 

     

 527  Zákonné sociální náklady 47 731 

   Příděl do FKSP 520 

     

  30 
Odvod za neplnění povinného podílu osob se 
zdravotním postižením 47 211 

     

 528  00 Jiné sociální náklady 0 

ZU     521 - 528 - osobní náklady 475 352 

     

 549  Ostatní náklady z činnosti 621 241 

  01 Pojištění 25 499 

  00 Jiné ostatní náklady 0 

  02 Věcné náklady - stravování zaměstnanců 38 815 

  03 Věcné náklady - školní jídelna 556 927 

     

 551 00 Odpisy dlouhodobého majetku 72 793 

     

 553 30 Zůstatková cena prodaného DHM 0 

 569 00 Ostatní finanční náklady 1 285 

 591 30 Daň z příjmů 0 
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 563 00 Kurzové ztráty 903 

   
Výdaje hraz.z pronájmu Proedukace-
pomůcky-protipložka ve výnosech 0 

   Náklady z navýšené dotace-spoluúčast 1 035 

  III.   Výdaje hrazené z fondů organizace 179 543 

   vyplňovat podle skutečného čerpání, např.   

 501 07 Nákup materiálu z fondů 12 974 

 511 01 Opravy a údržba z fondů 0 

 518  Služby z fondů  0 

 521 01 Mzdové náklady z fondů  0 

 558 02 Náklady z DDHM majetku 166 569 

      Výnosy 29 532 962 

 601  Výnosy z prodeje vlastních výrobků  0 

     

 602  Výnosy z prodeje služeb 512 747 

    0 

   Kurzovné 0 

   Přefakturace  služeb nájemcům  z minulých let 0 

  20 Příjmy ze školného - družina 512 500 

   Příjmy z prodeje zboží 0 

  00 
Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav.a nápojo-
vé automaty 247 

    0 

 603  Výnosy z pronájmu celkem: 719 528 

   Pronájem- tělocvična 358 310 

   Pronájem - učebny 132 462 

   Pronájem - domovník 51 168 

   Pronájem - školní jídelna 177 588 

   
Výnosy z pronájmu - Ped Academy-protipoložka 
v nákladech 0 

 641 30 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 

     

 662 30 Úroky na bankovních účtech 0 

 663 00 Kurzové zisky 0 

  648   Čerpání  fondů  179 543 

 649  Ostatní výnosy z činnosti 0 

 649  Ostatní výnosy jiné 0 

 669  Ostatní finanční výnosy 123 215 

 646 30 Výnosy  z prodeje  DHM  0 

     

 672  Příspěvky a dotace na provoz 27 665 975 

 672 10 Provozní dotace od zřizovatele 2 677 000 

 672 10 Navýš. provoz. dotace od zřizovatele-spoluúčast 1 035 

      Účelové dotace 814 927 

  672 00 Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková) 23 783 351 

 672  Ostatní účelové dotace 389 662 

 649  Dary  331 954 

      
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský 
výsledek 87 980 
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Komentář:  
Zpráva o hospodaření za rok 2015 

 
1) Název organizace: Základní škola Říčany, Bezručova 94, okres Praha – vý-

chod 
IČO:   63834243 
 

Statutární zástupce: Mgr. Marie Lejčková 
 

2) Předmět činnosti:      
hlavní činnost 
 -  poskytování základního vzdělání 

       - provozování školní družiny 
       - poskytování pronájmu nebytových prostor pro zajištění pitného a  
          svačinového režimu žáků 
      - pronájem nebytových prostor 
 

3) Inventarizace majetku probíhá na příkaz ředitele školy vždy k poslednímu 
dni v kalendářním roce. Při inventarizaci se kontroluje skutečný stav majet-
ku s dokladovou evidencí. Fyzická kontrola se provádí  za přítomnosti pří-
slušných správců kabinetů. Kontrolují se všechny invent. předměty, vyjma 
prvků doplňujících PC, které jsou zabudovány do PC. 
Dále se provádí dokladová a fyzická kontrola finančního majetku a cenin 
(pokladní hotovost, poštovní známky), dokladová inventura všech závazků, 
pohledávek, zálohových plateb, bankovních účtů a podrozvahových účtů.  
O všech zjištěních je vyhotovena inventarizační zpráva. 
 

Stav majetku k 31.12.2015: DDHM     14 149 795,77,-Kč 
                                                      DHM          3 461 619,55,-Kč 
                                                      DDNM          259 673,90,-Kč 

 

4) Závazky a pohledávky organizace: 
- pohledávky za odběrateli                176.512,50,-Kč 

             - závazky vůči dodavatelům              161.975,56 Kč 
  
       Základní škola neeviduje žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti. 
 

5) Spolupráce s ostatními subjekty: 
Při škole pracuje centrum volného času Mraveniště. Prostory školy používá 
organizace bezplatně na základě smluvního ujednání. 

 

6) Mezinárodní spolupráce: ERASMUS + ( projekt trvá, termín ukončení prosi-
nec 2016).  Stáže učitelů v zahraničních školách. 
 

7) Výsledky hospodaření: 
Na naší škole byl v roce 2015 zlepšený hospodářský výsledek 87.979,81 Kč 
(viz již předložená účetní závěrka). Návrh na rozdělení hospodářského vý-
sledku byl předložen Městu Říčany dne 16.02.2016. Škola v něm žádá  



Výroční zpráva 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace 

- 50 - 

o rozdělení HV do rezervního fondu. 
 

8) Plnění závazných ukazatelů: 
Závazné ukazatele nebyly překročeny. Bylo žádáno o přesun mezi některý-
mi závaznými ukazateli. 

 

9) Případná rizika a ztráty zejména ve vztahu k budoucímu zajištění financo-
vání školy: 
Nebyla zjištěna žádná rizika a ztráty, která by ohrozila zajištění financování 
školy 

 

10) Informace o tvorbě a použití peněžních fondů: 
Škola má vytvořeny tyto fondy:  
fond kulturních a sociálních potřeb /FKSP/ 
investiční fond 

             fond odměn 
             fond rezervní 

 

FKSP – je využíván ke kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců,  
na vybavení sloužící ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců,  
na rekreaci, zájezdy a na stravování zaměstnanců. 
Stav FKSP  k 31.12.2015 byl 103 990,20-Kč 
 

Investiční fond – je využíván k pořízení hmotného a nehmotného dlouho-
dobého majetku a jako zdroj financování oprav a údržby nemovitého ma-
jetku.  
V roce 2015 byla z fondu hrazena vestavba recepce – 308 225,-Kč,.  
Stav investičního fondu  k 31.12.2015 byl 296 175,26,-Kč. 
 

Fond odměn – z tohoto fondu se hradí případné překročení prostředků na 
platy. V roce 2014 nebylo z tohoto fondu čerpáno. 
Stav fondu odměn  k 31.12.2015 byl 54 860,-Kč 
 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – z tohoto účtu 
lze hradit zhoršený hospodářský výsledek, sankce, doplnění investičního 
účtu (se souhlasem zřizovatele). V roce 2015 byla z fondu zakoupena inter-
aktivní technika, monitory a parní čistič v celkové hodnotě 178 568,-Kč. 
Stav tohoto  fondu  k 31.12.2015 byl 360 234,65,-Kč 

 

Rezervní fond z ostatních titulů – z fondu byla v roce 2015 pořízena fota  
9. tříd. 
Stav tohoto fondu k 31.12.2015 byl 16 071,50,-Kč. 

 

11) Podrozvahové účty: 
Na podrozvahových účtech škola eviduje jiný drobný dlouhodobý nehmot-
ný a hmotný majetek a dlouhodobý zapůjčený majetek. 
Stav na účtu jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek  k 31.12.2015  
byl 79 680,-Kč. 
Stav na účtu jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek  k 31.12.2015  
byl 1 874 151,24 Kč. 
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Stav na účtu dlouhodobý zapůjčený majetek od zřizovatele k 31.12.2015  
byl 110 464 016,27 Kč (budovy), 335 208,-Kč (zapůjčené počítače)  
a 8 818,90 Kč (nářadí – Muzeum Říčany) 
 

12) Použití daňové úspory: 
Základní škola při zpracování daňového přiznání za rok 2015 využila ustano-
vení odst.7§ 20 zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších 
předpisu, a snížila základ daně. Dosaženou úsporu použila na nákup inter-
aktivní techniky.  

 

13) Sankce: 
            V roce 2015 škola neplatila žádné pokuty a sankce. 
 

14) Zveřejnění účetní závěrky: 
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 nebyla prozatím odeslána. Bude 
odeslána po schválení zřizovatelem. 

 

 
                                                                                   Mgr. Marie Lejčková 
                                                                                      ředitelka škol 
 

 
 
 

2.  Zpráva o hospodaření školy za první pololetí roku 2016  

ve vztahu ke zřizovateli 

ZU SÚ AÚ Název 
plnění k 

30.6.2016 

     

      Náklady celkem 14 373 868 

      kontrolní součet  14 373 868 

 z toho:    

  I.   
Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůc-
ky) 11 943 800 

   Výdaje hrazené z účelových dotací 120 498 

   Přijaté dary 300 

ZU II.   
Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů 
organizace 2 164 366 

     

 501  Spotřeba materiálu  112 559 

  10 Spotřeba kancelářského materiálu 1 571 

  51 Spotřeba úklidové prostředky  25 374 

  08 Spotřeba materiálu na opravy, údržbu 12 366 

   Pracovní oděvy, ochranné pomůcky 0 

  40 Odborné publikace, tisk, časopisy 11 793 

  52 Spotřeba-hygienické potřeby 8 332 

  53 Spotřeba-výtvarné potřeby 4 443 

  54 Spotřeba-didaktické pomůcky 977 
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  00 Spotřeba ostatního materiálu 29 345 

  03 
Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní 
družiny 803 

  17 Nákup učebnic 0 

  18 Spotř. materiálu - Patriot 14 825 

  22 Spotř. materiálu - nákup ODHM 2 730 

 558  Náklady z DDHM 38 549 

  00 Nákup DDHM (od 3-40tis) 38 549 

  10 Nákup DDHM  0 

  20 Software (DDNM do 60tis Kč) 0 

ZU     501+558 151 108 

     

ZU 502 30 Spotřeba energie 622 214 

 502 00 Spotřeba el. energie 230 591 

  01 Spotřeba plynu 340 612 

  02 Vodné a stočné 51 011 

     

ZU 511   Opravy a udržování 136 371 

  00 Opravy a udržování 76 371 

   
Mimořádné opravy -                                           
opravy ve školní kuchyni 0 

  02 Malování 60 000 

 512 10 Cestovné 426 

     

 513 00 Náklady na reprezentaci 0 

     

 518  Ostatní služby 487 656 

  20 Zpracování mezd 55 048 

  10 Telefony 5 811 

  33 Revize, BOZP, PO 21 936 

  30 Poplatky za svoz odpadu 32 135 

  35 Školení správních zaměstnanců 4 173 

  00 Poštovné 7 102 

  01 Bankovní poplatky 10 646 

  39 
Odborné služby (právní, konzultace, poraden-
ství) 7 330 

  41 Plavecký výcvik 66 600 

  45 Software, licence (do 7.tis.Kč) 79 409 

  03 Bezpečnost škol 0 

  44 Protidrogová prevence (školy) 4 400 

  04 Projekt Řemesla 0 

    0 

  36 Školní psycholog 114 450 

  38 
Úklidové služby dodavatelské vč. čištění kober-
ců 31 498 

  46 Údržba kamerového systému, servis lyží 2 461 

  47 Správa internetových stránek 14 181 

  40 Ostatní služby 30 476 

ZU     512 - 518  - služby 488 082 

     

 521  Mzdové náklady 197 987 

  20 Mzdové náklady 197 987 
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 524  Zákonné sociální pojištění 76 283 

  30 Zdravotní pojištění placené organizací 19 770 

  20 Sociální pojištění placené organizací 56 513 

     

 525  Jiné sociální pojištění  404 

  20 Zákonné sociální náklady - prac. úrazy 404 

     

 527  Zákonné sociální náklady 37 227 

  02 Příděl do FKSP 1 610 

     

  30 
Odvod za neplnění povinného podílu osob se 
zdravotním postižením 35 617 

     

 528  00 Jiné sociální náklady 0 

ZU     521 - 528 - osobní náklady 311 901 

     

 549  Ostatní náklady z činnosti 411 171 

  01 Pojištění 25 499 

  00 Jiné ostatní náklady 0 

  02 Věcné náklady - stravování zaměstnanců 25 753 

  03 Věcné náklady - školní jídelna 359 919 

     

 551 00 Odpisy dlouhodobého majetku 36 396 

     

 553 30 Zůstatková cena prodaného DHM 0 

 569 00 Ostatní finanční náklady 1 222 

 591 0 Daň z příjmů 0 

 563 00 Kurzové ztráty 5 901 

   

Výdaje hraz. z pronájmu Ped Academy-
pomůcky - protipložka ve výnosech 0 

   Náklady z navýšené dotace-spoluúčast 0 

  III.   Výdaje hrazené z fondů organizace 144 904 

   vyplňovat podle skutečného čerpání, např.   

 501 01 Nákup materiálu a ODHM z fondů 114 704 

 511 01 Opravy a údržba z fondů 0 

 518  Služby z fondů  0 

 521 01 Mzdové náklady z fondů  30 200 

 558 08 Náklady z pořízení DDHM  0 

     

      Výnosy 14 562 503 

     

 601  Výnosy z prodeje vlastních výrobků  0 

     

 602  Výnosy z prodeje služeb 302 610 

    0 

   Kurzovné 0 

   Přefakturace  služeb nájemcům  z minulých let 0 

  20 Příjmy ze školného - družina 302 500 

   Příjmy z prodeje zboží  
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  00 
Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav.a nápojo-
vé automaty 110 

     

 603  Výnosy z pronájmu celkem: 140 883 

  00 Pronájem- tělocvična 26 505 

  02 Pronájem - učebny 0 

  01 Pronájem - domovník 25 584 

  03 Pronájem - školní jídelna 88 794 

   
Výnosy z pronájmu-Ped Academy - protipoložka 
v nákladech 0 

 641 30 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 

     

 662 30 Úroky na bankovních účtech 0 

 663 00 Kurzové zisky  

  648   Čerpání  fondů  144 904 

     

 649  Ostatní výnosy z činnosti 0 

 649 00 Ostatní výnosy jiné 0 

 669  Ostatní finanční výnosy 1 014 

 646 30 Výnosy  z prodeje  DHM  0 

     

 672  Příspěvky a dotace na provoz 13 972 792 

 672 10 Provozní dotace od zřizovatele 1 462 750 

 672 10 Navýš. provoz. dotace od zřizovatele-spoluúčast 0 

  11 Účelová dotace-protidrogová prevence 4 400 

  13 Účelová dotace na provoz školní jídelny 359 919 

  18 Účelová dotace na plavání 66 600 

  15 Účelová dotace-projekt Patriot 14 825 

  12 Účelová dotace-projekt Řemesla 0 

      Účelová dotace 0 

  672 00 Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková) 11 943 800 

 672  Ostatní účelové dotace 120 498 

 649  Dary  300 

      
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský 
výsledek 188 635 

 

3.   Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2015  

ve vztahu ke státnímu rozpočtu 

  Příjmy a vydání 2015 

 1. Celkové příjmy  23 789 805,- 

1.1. Neinvestiční dotace celkem        23 789 805,- 

                

 2. Výdaje             23 783 351,- 

2.2. Neinvestiční výdaje celkem:         23 783 351,- 

  Z toho:              

2. a náklady na platy zaměstnanců         17 070 234,- 

2. b OON          97 546,- 

2. c odvod sociálního pojištění        4 268 191,- 
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2. d odvod zdravotního pojištění         1 537 041,- 

2. e převod do FKSP           170 703,- 

2. f ostatní neinvestiční výdaje celkem        639 636,- 

2. g       učebnice       278 270,- 

     učební pomůcky     109 296,- 

     ochranné  pracovní pomůcky 4 510,- 

     DVPP       53 386,- 

     povinné pojištění zaměstnanců 71 695,- 

     cestovní náhrady     48 160,- 

     povinný kurz plavání 0,- 

     preventiv. prohlídky     8 800,- 

        náhrada za DPN   64 870,- 

    příděl do FKS z DPN  649,- 

    další cizí jazyk  0,- 
 

4.  Zpráva o hospodaření školy za první pololetí roku 2016 

ve vztahu ke státnímu rozpočtu 

  Příjmy a vydání 01 – 06 / 2016       

1.  Celkové příjmy  12 470 189,- 

1.1. neinvestiční dotace celkem         12 470 189,- 

 2. Výdaje             11 943 800,- 

2.2. Neinvestiční výdaje celkem:         11 943 800,- 

2. Z toho:              

2.a náklady na platy zaměstnanců   + OON       8 620 644,- 

2.b odvod sociálního pojištění         2 124 159,- 

2.c odvod zdravotního pojištění         767 963,- 

2.e převod do FKSP            127 007,- 

2.f ostatní neinvestiční výdaje  Celkem:       304 027,- 

     učební pomůcky 15 838,- 

     DVPP 19 461,- 

     povinné pojištění zaměstnanců 32 787,- 

     cestovní náhrady 32 124,- 

        preventivní lékařské prohlídky 300,- 

    učebnice 99 627,- 

    náhrada za DPN 36 740,- 

    příděl do FKSP z DPN 550,- 

    plavecký výcvik 66 600,- 

 
Zprávu vypracovala ředitelka školy Mgr. Marie Lejčková          

V Říčanech dne: 7. října 2016 

Výroční zprávu schválila pedagogická rada.  

Výroční zprávu schválila Rada školy. 
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Příloha č. 1 

Učební plány školy 

Celková dotace  - běžné třídy 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace 

- 58 - 

 

Celková dotace - 1. stupeň – bilingvní vzdělávání 

 

 

Celková dotace - 1. stupeň – hudební třídy 
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Historie zápisu do 1. ročníku
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Příloha č. 2 

Historie zápisu v letech 2000 – 2015 

                                   Tabulka č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6 Průběh přijímacího řízení do prvního ročníku 

 

 

 

 

 

 

Rok zápisu Počet žáků kteří prošli zápisem 

2000 93 

2001 63 

2002 92 

2003 87 

2004 85 

2005 85 

2006 108 

2007 104 

2008 125 

2009 160 

2010 90 

2011 117 

2012 112 

2013 164 

2014 128 

2015 104 
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Příloha č. 3 

Podrobný přehled výsledků přijímacího řízení ve školním 

roce 2015 – 2016 

 
5. ročník 

Celkem 89 žáků 100 % 

přihlášku podalo 39 žáků 43 % (vloni 46 %) 

přijato 
23 žáků, 

− úspěšnost při přijímacím řízení je 59 % 
26 % (vloni 27 %) 

23 přijatých žáků 

9 žáků – Gymnázium, Komenského náměstí, Říčany  

11 žáků – Masarykovo klasické gymnázium, Táborská, Říčany  

2 žáci – Křesťanské gymnázium Hostivař 

1 žák – Benešov 

7. ročník  

2 žáci byli přijati na šestiletá gymnázia,  přijímacího řízení se zúčastnili 4 žáci  

Ostatní žáci postupují do 8. ročníku.  

8. ročník  

1 žák bude mít splněnou povinnou docházku. Žádá o pokračování v 9. ročníku.  

Všichni žáci postupují do 9. ročníku.  

9. ročník  

Všichni žáci byli přijati na obor, který chtějí jít studovat, 3 žáci se dostali na odvolání. 

 

Celkem 48 žáků 100 % 

Gymnázia  5 žáků  10 % (vloni 10 %, předloni 24 %)  

Maturitní obory  
38 žáků  
(z toho 3 – umělecký 
směr)  

80 % (vloni 67 %, předloni 50 %)  

Učební obory  
5 žáků  
 

10 % (vloni 23 %, předloni 26 %)  

 
Gymnázia: 5 (z toho 3 – Říčany, 2 – Praha) 
 

Maturitní obory: 38 
1 – Ekonomické lyceum 

11 – technické obory  

(2 informační technologie, 2 strojírenství, 2 elektrotechnika, 1 telekomunikace, 

1 aplikovaná chemie, 1 provoz a ekonomika dopravy, 2 polygrafie)  
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10 – ekonomické obory (6 obchodní akademie, 1 ekonomie, 1 logistické a finanční  

služby, 1 hotelnictví, 1 cestovní ruch)  

 

5 – zdravotnické obory (3 sociální činnost, 1 kosmetické služby, 1 asistent zubního 

technika)  

4 – bezpečnostně právní činnost 

2 – zemědělské obory (1 veterinářství, 1 – agropodnikání)  

2 – gastronomie 

3 – umělecké obory (z toho 1 grafický design, 2 multimediální tvorba) 

 

Učební obory: 5  

2 kuchař a číšník, 2 cukrář, 1 aranžér 

 

Zpracovala: RNDr. Miloslava Straková 

 
 

          Graf č. 7 Zastoupení typu škol při přijímacím řízení 
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Tabulka č. 3 Historie přijímacího řízení na víceletá gymnázia v letech 2000 - 2016 

Školní rok % přijatých žáků 

2000/01 19,5 %, 

2001/02 24 %, 

2002/03 25 % 

2003/04 25 % 

2004/05 34 % 

2005/06 20 % 

2006/07 25% 

2007/08 25 % 

2008/09 34 % 

2009/10 22 % 

2010/11 29 % 

2011/12 22 % 

2012/13 34 % 

2013/14 32 % 

2014/15 27 % 

2015/16 26% 

 

   Graf č. 8  Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 
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Příloha č. 4 

Přehled kázeňských problémů žáků za školní  

rok 2015 – 2016 

       Ve školní roce 2015/2016 se na naší škole vyskytly tyto výchovné problémy: 

Typy výchovných problémů 

problémy ve vztazích žáků 

osobní problémy žáků 

nevhodné chování vůči učitelům 

drobné krádeže 

podvody v žákovské knížce, znehodnocení žákovské knížky 

šikana spolužáků 

ničení školního majetku 

nevhodné chování na lyžařském výcvikovém kurzu 

ubližování spolužákovi 

zaslání vulgárního e-mailu učiteli 

fotografování v prostorách školy a zveřejňování těchto fotografií prostřednictvím 

sociální sítě 

 

V tomto školním roce výchovný poradce řešil 6 případů podezření na šikanu.  

Ve všech případech výchovný poradce provedl šetření v souladu s metodickým 

pokynem. Na základě těchto šetření může konstatovat, že se o skutečnou šikanu 

jednalo pouze v jednom případě. Některé skutečnosti tohoto případu škola ozná-

mila Policii ČR a OSPOD. 

Dále výchovný poradce na žádost zákonného zástupce provedl pohovor s žákem  

2. ročníku kvůli jeho občasné nekázni. Pohovor byl v tomto případě dostatečným 

výchovným prostředkem. 

Výchovný poradce také řešil dvě konfliktní situace mezi žáky. Nejednalo se o nic 

závažného, výchovné pohovory byly dostatečným výchovným prostředkem. 
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V osmém ročníku také docházelo k intimním projevům mezi žáky, které jsou škol-

ním řádem zakázané. Proběhly výchovné pohovory, pohovory se zákonnými zá-

stupci a žáci dostali kázeňské postihy podle klasifikačního řádu. 

Dále výchovný poradce řešil 2 případy vandalismu na půdě školy. Jeden případ byl 

nejspíše technická závada, druhý případ byl sprejerství. Podíleli se na tom 3 žáci. 

Proběhly výchovné pohovory, pohovory se zákonnými zástupci a žáci dostali ká-

zeňské postihy podle klasifikačního řádu. Dále byla o případu sprejerství informo-

vána městská policie kvůli podání informace. 

Ve třetím ročníku výchovný poradce řešil nechuť jedné žákyně ke školní docházce. 

Celou situaci velmi komplikoval přístup zákonných zástupců k celé věci. Žákyně 

byla přeřazena do jiné třídy. 

Dále bylo řešeno nepovolené fotografování na půdě školy. Proběhl výchovný po-

hovor, pohovor se zákonným zástupcem a žák dostal kázeňský trest podle klasifi-

kačního řádu. 

Žák 9. ročníku zneužil elektronickou komunikaci v prostorách školy. Ze školního 

počítače odeslal z cizí mailové adresy vulgární zprávu do městské knihovny. Viník 

byl nalezen. Kromě toho, že proběhl výchovný pohovor, pohovor se zákonným zá-

stupcem a žák dostal kázeňský trest podle klasifikačního řádu, se zákonný zástupce 

všem poškozeným subjektům omluvil. 

Výchovný poradce dále řešil podvod v ŽK. Nakonec bylo prokázáno, že se jednalo  

o nehodu. Část zápisů zmizela teplem při vysoušení mokré ŽK fénem. 

Naši žáci se také dopustili dvou případů záškoláctví. V obou případech proběhl 

pohovor s žákem, pohovor se zákonným zástupcem a byl udělen kázeňský trest. 

V jednom případě přesáhl počet neomluvených hodin 25 a škola podle metodické-

ho pokynu s celou situací seznámila OSPOD. 

Distribuce OPL na půdě školy byla jedním z nejzávažnějších věcí, které jsme tento 

školní rok řešili. Celou věc jsme neprodleně předali Policii ČR v souladu 

s metodickým pokynem. Policie dala škole pokyn, aby vyčkala, až celou situaci do-

řeší ona, a pak může škola zahájit vlastní šetření.  Zásah policie byl veden velmi 

profesionálně a maximálně důsledně. Na základě zprávy Policie ČR škola udělila 

kázeňské tresty podle klasifikačního řádu. 
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NTU DTU ŘD 2 3

2012-2013
2013-2014

2014-2015
2015-2016

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Historie kázeňských opatření

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Dalším závažným případem bylo zanedbání rodinné péče jednoho žáka naší školy. 

Žák prostřednictvím výchovného poradce školu žádal o sociálně – právní ochranu, 

kterou mu škola podle zákona neprodleně zprostředkovala.  

Podnětů k práci výchovných poradců bylo během školního roku 20. 

Na škole pracují dva výchovní poradci. Ve své práci se doplňují a hledají společně 

vhodná řešení problémů, dávají podněty spolupráci se školním psychologem. 

Řešení uvedených problémů probíhalo podle stanovených postupů, které škola 

používá: 

o zjišťování informací formou pohovorů s žáky 

o výchovný pohovor s aktérem 

o informování zákonného zástupce žáka 

o spolupráce a konzultace se školním psychologem 

o spolupráce s PPP a SPC 

o případně předání informací OSPOD nebo PČR 

o výchovná komise 

o kázeňské opatření 

Tabulka č. 1 Historie udělených kázeňských opatření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9 Historie kázeňských opatření udělených žákům 

     Vypracoval Mgr. Martin Mužík – výchovný poradce 

typ kázeňského opatření 

školní rok počet žáků NTU DTU ŘD 2 3 

2012 - 2013 628 9,00% 7,00% 4,00% 1,50% 0,50% 

2013 - 2014 690 4,50% 5,40% 2,50% 1,20% 0,00% 

2014 - 2015 713 7,00% 8,50% 5,00% 0,30% 0,00% 

2015 - 2016 741 7,00% 10,00% 4,00% 0,80% 0,10% 
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Příloha č. 5   

Zpráva o činnosti školního psychologa ve školním  

roce 2015 – 2016 

Poradenské centrum pro rodinu a školu 
PhDr. Iveta Míková 

pedagogicko psychologické poradenství, rodinná terapie 
 
 
Přináším stručnou zprávu o práci školní psycholožky na ZŠ Bezručova Říčany.    

V uplynulém školním roce jsem se hodně věnovala řešení příběhů. Jednotlivců  

i tříd. Opakované konzultace s rodinami dětí se mohly přetavit v terapie. Práce se 

třídou byly na pokračování. Aby byly obě smysluplné, je na ně třeba dostatek času. 

Tomuto trendu se chci jako školní psycholog věnovat i v následujícím školním roce. 

K tomu pochopitelně budou patřit i další stálá témata jako predikce školní úspěš-

nosti, konzultace nad školní zralostí, diagnostika, práce se třídou, akutní interven-

ce, profesní orientace, konzultace s učiteli. 

Stálicí v mé práci je také vyšetření profesních předpokladů a následné kariérové 

poradenství. U žáků 9. tř. a jejich rodičů  se stále setkává s úspěchem, neboť posky-

tuje komplexní vhled do možností dítěte a nabídky studijních oborů. Poradenství 

jim poskytne reálnější vhled na sebe sama. V současnosti se na velké části škol  

a oborů nekonají přijímací zkoušky. Žáci tak mnohdy mohou přecenit své síly a as-

pirace a v prvních ročnících nenaplnit svá studijní očekávání. 

V loňském roce jsem zaznamenala častější konzultace s pedagogy. Toto nadále 

trvá. Zvyšuje se tlak na pedagogy a oni musí přibírat do svých již tak plných kompe-

tencí další úkoly. 

V novém školním roce nás čeká novodobá inkluze, která nastartuje centralistické 

papírování. Nová koncepce inkluze budí v učitelích nedůvěru a vyvolává chaos. 

Do budoucna bych tedy doporučila citovaný zájem dítěte zcela jednoduše naplňo-

vat tak, jak se o to v Bezručce snažíme každý den každého školního roku. Koopera-

ce učitelů, rodičů, výchovných poradců, psychologa, popř. externistů.  

Zpracovala: PhDr. Iveta Míková 
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Příloha č. 6   

Zpráva školního preventisty ve školním roce 2015 – 2016 

Tabulka č. 1  akcí osobnostní  a sociální výchovy - adaptační kurzy 
 

termín akce  místo akce typ akce 

19. 10. - 20. 10. 
2015 

7. A   Hájenka Světice  
– muzeum Říčany 

stmelovací kurz 

21. 10. - 22. 10. 
2015 

6. B   Hájenka Světice  
– muzeum Říčany 

adaptační kurz 

26. 10. - 27. 10.  
2015 

6.A Hájenka Světice 
 – muzeum Říčany 

adaptační kurz 

2. 11. – 3. 11.  
2015 

7.B Hájenka Světice  
– muzeum Říčany 

stmelovací kurz 

4. 11 – 5. 11.  
2015 

7.C Hájenka Světice  
– muzeum Říčany 

stmelovací kurz 

   

Mimořádně vyvedené kurzy, které splnily své očekávání. Vedli je odborní lektoři . 

Při celoroční práci s třídním kolektivem bylo vidět, že je možné se o souhru, kterou 

se děti v kurzu naučily, opřít a pracovat s ní. 

V třídách se dařila spolupráce s vyučujícími i spolupráce mezi dětmi navzájem. Žáci 

se velmi rychle dokázali adaptovat na nové prostředí a nový styl práce. 

 
Tabulka č. 2 akcí osobnostní  a sociální výchovy  - nácvik individuální a týmové spoluprá-
ce 

 
Nácvik individuální a týmové spolupráce posiluje soudržnost v kolektivu a má mi-

mořádný význam pro individuální rozvoj osobnosti studenta směrem ke kladnému 

rozvoji vnitřního klimatu třídního kolektivu. 

 

 

 

termín akce  místo akce typ akce 

15. 4 2016 7. B Horolezecká stěna  
SmíchOFF 

nácvik individuální a tý-
mové spolupráce 

9. 3. 2016 II. st. 
tělocvična 

přednáška o kriminalitě a 
kyberšikaně mládeže.  

duben – červen 
2016 

I.st. 5-ti denní pobyt třídních 
kolektivů v přírodě 

nácvik individuální a tý-
mové spolupráce 
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Tabulka č.3  ucelené  preventivní programy a doplňkové programy 

 

Preventivní program komplexní primární prevence se na naší škola realizuje pravi-

delně ve spolupráci s partnerem školy Pedagogické, psychologické a právní pora-

denství Praha. 

Je koncipován s ohledem k jednotlivým věkovým skupinám a jejich potřebám. 

Škola mimořádně zařazuje také intervenční programy tzv. šité na míru. Programy 

se uskutečňují tam, kde dochází k opakovaným problémům v kolektivu žáků. 

Tyto programy nám zajišťuje organizace Život bez závislostí. 

Ve spolupráci s organizací D21 jsme provedli testování žáků 2. stupně pod názvem 

Klima ve třídě. Cílem bylo zmapovat možné skryté formy šikany mezi dětmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

termín akce  místo akce typ akce 

v průběhu školní-
ho roku 

4. 
až 9. 

škola 
 

komplexní preventivní program 
Sám sebou 

květen 2016 4. B 
škola 

intervenční program s žáky třídy, 
v níž se objevily prvky šikany 

--- 5. C  
škola 

intervenční program s žáky třídy, 
v níž se vzdělává žák s poruchou 
učení 

březen 2016 Ii.st. škola testování – Klima ve třídě 
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Tabulka č. 4  výsledky hlasování Klima třídy 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Kucka Oliver 
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Příloha č. 7 

Průběžná zpráva o průběhu projektu Erasmus + 

(výňatek z 1 monitorovací zprávy) 

 Erasmus+ 

Typ projektu Erasmus+ školní vzdělávání 

Číslo projektu (grantové 
smlouvy) 

2015-1-CZ01-KA101-013422 

Název projektu  CLIL nová inspirace a cesta ke kvalitě 

Oficiální název příjemce 
grantu 

 Základní škola Říčany, Bezručova 94, okres 
Praha - východ 

Statutární zástupce (titul, 
jméno, příjmení, e-mail) 

Mgr. Marie Lejčková, reditel@2zs.ricany.cz 

Kontaktní osoba (titul, 
jméno, příjmení, e-mail) 

Ing. Margita De Heij Kolářová, de-
heij.kolarova@seznam.cz 

V prvním roce projektu jsme zrealizovali dvě mobility. Obě mobility byly uskuteč-

něny ve Velké Británii, v Severním Irsku. Mobility ve Velké Británii zajišťovala part-

nerská organizace International Study Programmes se sídlem ve Velké Británii  

ve městě Cheltenham. Tato partnerská organizace byla vybrána na základě dopo-

ručení účastnice mobility v minulém projektu v roce 2012 a na základě dostupných 

informací na internetu, na sociální síti, dále na základě zajímavé a bohaté nabídky 

kurzů pro učitele, které odpovídají všem cílům našeho projektu. Účastníky mobilit 

jsou učitelé prvního stupně, kteří jsou zaměstnanci školy. 

První mobilita se uskutečnila v termínu 2. – 10. dubna 2016 v Belfastu. Absolvovala 

ji učitelka  1. stupně Mgr. Jana Muziková, třídní učitelka v bilingvní třídě.  

Téma mobility „Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom“ 

v rozsahu 35 lekcí zahrnovalo semináře k výuce angličtiny jako cizího jazyka na prv-

ním stupni základní školy (metodologie), výuku angličtiny, návštěvu místní základní 
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školy, seminář k systému vzdělávání v Severním Irsku a kulturní studia reálií země. 

Účastnice mobility se v několika výukových blocích měla možnost seznámit napří-

klad s metodou fyzické odpovědi na slovní zásobu (Total Physical response, TPR), 

s metodou čtení a dramatizace příběhů (Storytelling, Role play), s metodou výuky 

cizího jazyka s obsahem mezipředmětových témat (Contant and Language Integra-

ted Learning, CLIL). S metodami se účastnice mobility seznámila nejen teoreticky, 

ale vyzkoušela si je v rámci skupiny i prakticky, a přitom se podělila o své vlastní 

zkušenosti s ostatními evropskými učiteli a i s učiteli místní základní školy. Při této 

příležitosti docházelo k formální i neformální výměně zkušeností a znalostí. Účast-

nice mobility si tak ověřila, že některé prvky výukových postupů a metod již ve své 

praxi uplatňuje a přínosem jí byly nové zkušenosti, nápady a inspirace k promyšle-

nějšímu využívání výukových metod. Při návštěvě místní školy měla možnost vidět 

reálnou výuku, široké používání ICT technologií, využívání internetových zdrojů  

a jiných pomůcek ve výuce. Lekce angličtiny a veškerá komunikace s lektorem,  

s ostatními evropskými kolegy a kolegy z místní školy vedla ke zlepšení konverzač-

ních schopností. Lekce reálií o Severním Irsku a jeho vzdělávacím systému v rámci 

Velké Británie přinesla účastnici aktuální pohled na rozdíly, nebo shodné prvky  

ve vzdělávacích systémech a konceptech v Evropě obecně. Tyto nabyté informace 

bude účastnice dál zprostředkovávat žákům ve výuce i svým kolegům učitelům 

v domovské škole. Tato pracovní cesta byla pro Janu Muzikovou nejen inspirací  

do výuky, ale i motivací k dalšímu sebevzdělávání v oblasti jazykové, k vyhledávání  

a udržování kontaktů s ostatními učiteli Evropské unie ve prospěch zlepšování mul-

tikulturního povědomí svého i žáků s cílem podpořit rozvoj a vědomí jejich budoucí 

aktivní participace v evropské společnosti. Účastnice obdržela certifikát o absolvo-

vání kurzu a odeslala  Zprávu účastníka v daném termínu. 

Druhá mobilita se uskutečnila v termínu 3. – 16. dubna 2016 v Belfastu. Absolvova-

la ji učitelka   1. stupně a angličtiny Mgr. Jitka Chladová. 

Téma mobility „Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom“ 

v rozsahu 60 lekcí  zahrnovalo semináře k metodám výuky angličtiny jako cizího 

jazyka na prvním stupni základní školy, výuku angličtiny pro učitele, návštěvu něko-

lika místních základních škol, seminář k systému vzdělávání v Severním Irsku a Vel-

ké Británii a rozšířená kulturní studia reálií Severního Irska a Velké Británie. Účast-
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nice mobility se v několika seminářích k metodologii seznámila s různými výuko-

vými metodami a strategiemi ve výuce angličtiny jako cizího jazyka u dětí školního 

věku, například s metodou fyzické odpovědi na slovní zásobu (Total Physical re-

sponse,TPR), s metodou čtení a dramatizace příběhů (Storytelling, Role play), 

s metodou výuky jazyka s obsahem mezipředmětových témat (Contant Language 

Integrated Learning, CLIL), s metodou nepřímého osvojování cizího jazyka a další. 

Tyto metody měla účastnice mobility také možnost poznat nejen teoreticky, ale 

vyzkoušet si je i prakticky v rámci skupiny a následně se podělit o zkušenosti 

s ostatními evropskými učiteli i učiteli místních základních škol. Kurz této mobility 

zahrnoval více příležitostí k přímé observaci na výuce v různých místních školách. 

Při této příležitosti zde také docházelo k formální i neformální výměně zkušeností  

a znalostí. Účastnice se aktivně zajímala o metodu CLIL v praxi, získala cenné odka-

zy na internetové zdroje, studijní portály a materiály vhodné k výuce metodou CLIL 

pro první stupeň základní školy. Účastnice mobility si ověřila, že některé prvky výu-

kových postupů a metod již ve své praxi uplatňuje a je motivována je dále rozvíjet. 

Lekce angličtiny a komunikace s lektorem, s ostatními evropskými kolegy, s kolegy 

z místní školy a neformální komunikace při cestě do a z místa konání kurzu a ko-

munikace v rámci hostitelské rodiny, přinesla účastnici zlepšení jejích konverzač-

ních schopností, na kterých chce pracovat i po skončení tohoto kurzu. Účastnice si 

rozšířila povědomí o kultuře a zvycích ve Velké Británii, o historii Severního Irska  

a jeho vzdělávacím systému. Tato zkušenost jí obohatila ve výuce reálií zemí Spo-

jeného království, přinesla jí aktuální pohled na rozdíly, nebo shodné prvky  

ve vzdělávacích systémech a koncepcích v Evropě obecně. Tyto nabyté informace 

účastnice dál zprostředkovala svým žákům ve výuce, připravila krátké shrnutí pro 

aktualizaci webových stránek školy a uskutečnila interní setkání, na kterém své 

nové zkušenosti, znalosti a inspirace svým kolegům představila. Účastnice obdržela 

certifikát o absolvování kurzu a odeslala Zprávu účastníka v daném termínu. 

Třetí mobilita je naplánovaná v termínu od 20. června do 3. července 2016 ve Vel-

ké Británii, ve Skotsku, ve městě Dunfermline. Zúčastní se jí učitelka angličtiny  

na 1. stupni Ing. Margita de Heij Kolářová. Téma mobility je „Language and Practi-

cal Methodology: Creativity in the Classroom“ v rozsahu 60 lekcí. Účastnická 

smlouva byla podepsána. Konání kurzu bylo partnerskou organizací potvrzeno, 
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kurzovné uhrazeno a účastnice je připravena k realizaci mobility. Cílem mobility je 

získat přehled o aktuálních trendech ve výuce angličtiny u dětí na základní škole, 

seznámení se s novými metodami a strategiemi výuky u dětí školního věku se za-

měřením na metodu CLIL, prohloubení a zlepšení jazykových znalostí, seznámení 

se s evropskými kolegy, výměna informací, zkušeností, udržování kontaktů mezi 

školami, poznání kultury další části Spojeného království – Skotska, jeho vzděláva-

cího systému a koncepce, kultury a historie. 

Čtvrtá mobilita se uskuteční v termínu od 11. září do 29. září 2016, v Německu  

ve městě Berlín. Zúčastní se jí učitelka angličtiny a němčiny na 1. stupni základní 

školy Mgr. Kristýna Plešingrová. Téma mobility je „Teacher Training and Language 

Course“ v rozsahu 52 lekcí. Účastnická smlouva byla podepsána. Konání kurzu bylo 

partnerskou organizací potvrzeno s podmínkou možnosti změny termínu v případě, 

že v kurzu nebude přihlášeno dostatek účastníků. Kurzovné bylo uhrazeno a účast-

nice je připravena k realizaci mobility. Cílem této mobility je prohloubení a zlepšení 

jazykových znalostí německého jazyka, poznání kultury, historie a současnosti 

spolkových zemí Německa, inspirace do výuky, metody a postupy, inovace, aktuál-

ní trendy. V kurzu se účastnice setká s ostatními kolegy – učiteli němčiny, naváže 

s nimi kontakty, dojde k výměně informací při formální i neformální komunikaci,  

na téma výuky i vzdělávacích systémů a jejich rozdílů v multikulturním prostředí 

Evropské unie. 

Realizace páté a šesté mobility je plánována v termínu od 8. do 16. října 2016  

ve Velké Británii ve městě Portsmouth. Zúčastní se jí třídní učitelka a učitelka  

angličtiny na prvním stupni naší základní školy. Téma mobilit je „C.L.I.L. Courses for 

Primary Teachers“. Účastnické smlouvy budou podepsány až po potvrzení o konání 

kurzu partnerskou organizací. Účastnice jsou ke kurzům předběžně zaregistrovány. 

Cílem těchto mobilit je metoda CLIL, její teoretické i praktické poznání a její detail-

ní studium. Účast na kurzu by měla účastnicím přinést i mezikulturní povědomí, 

kontakt s kolegy, zlepšení jazykových znalostí, inspiraci a motivaci do další práce  

a sebevzdělávání. 

Schválený rozpočet projektu je ve výši € 14.561, z toho příspěvek na kurzy, pobyt  

a cestovné tvoří částku € 12.461. K 31.5.2016 jsme vyčerpali částku € 4.316,  
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tj. 34,63 %. Po realizaci schválené a partnerskou organizací potvrzené červnové 

mobility bude vyčerpáno 55,04 %. Příspěvek na náklady na organizaci bude použit 

na pokrytí případných zvýšených cestovných nákladů po doložení dokladů o ces-

tovních výdajích jednotlivými účastníky a na přípravu jazykovou, technickou, nebo 

odbornou u dalších mobilit. 

Ing. Margita De Heij Kolářová – vedoucí projektu 
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Příloha č. 8 

Zpráva o průběhu partnerství základní školy a PED Academy 

 

PED Academy již čtvrtým rokem spolupracuje se základní školou Bezručova. Děku-

jeme škole za skvělou spolupráci. Činí nám velkou radost, že můžeme být škole 

nápomocni jako partneři v bilingvní výuce školy. Naší snahou je pracovat na kon-

ceptu, ve kterém se bude dobře pracovat učitelům, ředitelé škol ho budou považo-

vat za přínosný, rodiče budou spokojeni s kvalitou výuky a v neposlední řadě žáci 

dostanou do života kvalitní bilingvní vzdělání, které mohou doplnit odpoledním 

výukovým vzdělávacím programem PED Academy. 

Velkou radost nám na začátku čtvrtého roku působí přátelská a tvůrčí atmosféra 

našeho týmu, našich učitelů, nadšení metodiků. Věříme, že i díky tomu si žáci, kteří 

absolvují bilingvní výuku na základní škole, doplněnou odpoledním programem 

PED Academy, odnesou kromě znalostí a dovedností i něco navíc, chuť něco měnit, 

obhajovat vlastní názory i schopnost chovat se k sobě navzájem slušně. 

Věříme, že společně se školou pracujeme na konceptu, ke kterému se naši absol-

venti, rodiče, zaměstnanci i partneři budou hlásit i mnoho let po ukončení školní 

docházky.  

Ing. Renata Frouzová, ředitelka PED Academy 
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Příloha č. 9 

Swot analýza školy 

 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

LIDSKÝ FAKTOR LIDSKÝ FAKTOR 

o kvalifikovanost pedagogického sbo-
ru 

o stále převažující feminizace pedago-
gického sboru 

o odborná způsobilost pedagogického 
sboru 

o nemotivující finanční hodnocení 
pedagogů 

o zájem o zvyšování kvalifikace a dal-
šího vzdělávání 

o neustále se zvyšující požadavky na 
administrativu 

o dobré klima školy, dobré vztahy o vzrůstající agrese, negativní projevy 
chování žáků, arogance, šikana 

o malé projevy antipatií ze strany ro-
dičů 

o pokles společenské prestiže učitelů 

o podpora vedení školy k dalšímu 
vzdělávání a doplňování kvalifikace 

o menší flexibilita při práci s moderní 
technikou 

o podpora mladým začínajícím učite-
lům 

o míra ochoty akceptovat množství 
změn, administrativy 

SLABÉ STRÁNKY 
věcné, kapacitní, znalostní aj. slabiny 
organizace, ohrožující obranu proti 
hrozbám nebo snižující možnosti 
využití příležitostí 

PŘÍLEŽITOSTI 
objektivní trendy a změny, které je možné 
využít k lepšímu dosažení cílů organizace 

SILNÉ STRÁNKY 
věcné, kapacitní, znalostní  aj. přednosti 
organizace, které napomáhají při obraně 
proti hrozbám nebo při realizaci příležitos-
tí 
 

 

RIZIKA – HROZBY 
objektivní trendy a změny, které 
ohrožují nebo mohou ohrožovat 
dosažení cílů organizace 
 

Strategie a rozvaha ja-
kou cestou jít 

Opatření, změny které 
je třeba realizovat 
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 o neadekvátní (nespadající do kompe-
tence školy) nároky zákonných zá-
stupců na poskytování vzdělávacích 
sužeb 

 o neochota spolupracovat u části rodi-
čů 

MATERIÁLNÍ POTENCIONÁL MATERIÁLNÍ POTENCIONÁL 

o dobré pracovní zázemí zaměstnanců o problematika nedostatku prostoru –
tělocvična, specializované učebny,  

o dobré technické vybavení pro za-
městnance 

o havarijní stav zázemí školy – odpady, 
stará lina ve třídách 

o celkové příjemné prostředí – výzdo-
by, květiny, nástěnky, malby 

o absence prostor pro společné akce  

o rozsah poskytovaných služeb – jí-
delna, školní družina, knihovny, 
FKSP, bezplatný přístup na internet 

o dlouhodobě neřešení rekonstrukční 
práce – sanace suterénu, odpady 

o snaha o systematické zlepšování 
technické vybavenosti 

o stále se zvyšující náklady na běžný 
provoz budovy 

o podpora mimoškolní a zájmové čin-
nosti  

 

o další činnost organizace jako zdroj 
financí – pronájmy, kroužky 

 

o zvelebování stavu budovy – rekon-
strukce 

 

o prostory pro školní družinu – školní 
pozemek,  hřiště, herny 

 

o vhodné umístění školy, dobrá do-
pravní obslužnost 

 

o systém zabezpečení školy – kamery, 
panikový vchod, recepce 

 

o dobrá úroveň vybavení učeben  
 

PEDAGOGICKÝ PROCES PEDAGOGICKÝ PROCES 

o koordinace řízení školy – vícestup-
ňový systém řízení – vedoucí útvarů, 
porady .. 

o snižující se vědomostní úroveň žáků         
( výsledky testů, klasifikace, výsledky 
v soutěžích ..) 

o výměna zkušeností, spolupráce mezi 
učiteli a partnerskými školami 

o malá ochota části žáků vzdělávat se 
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o kvalitní a systematická práce vý-
chovných poradců 

o malá škála používaných metod a 
forem práce, zejména na 2. stupni 
školy 

o plánovitost pedagogického procesu 
na všech úrovních – učební plány, 
směrnice, plány aktivit, hospitací   

o přibývající poruchy učení a chování u 
žáků 

o důraz na prosazení používání práce 
s PC, interaktivních technologií 

o menší soustředěnost, pozornost, 
schopnost samostatně pracovat u 
některých žáků 

o snaha o spolupráci se školami ve 
městě (projekt Patriot)  

o opakované a množící se kázeňské 
přestupky žáků při výuce 

o úspěchy na veřejných vystoupeních  

o úspěšnost absolventů při přijímacích 
řízeních na další stupeň a druh škol 

 

o kvalitní programy a projekty pro 
žáky  

 

o dobře realizovaný Minimální pre-
ventivní program 

 

o Systém vedení školní dokumentace 
na PC, zpracování veškeré adminis-
trativy na PC (datová schránky. elek-
tronická pošta, webové stránky,    
iŠkola) 

 

o Široká škála volitelných předmětů  

o Profilace školy  

OSTATNÍ FAKTORY OSTATNÍ FAKTORY 

o  spolupráce se zřizovatelem a Škol-
skou radou 

o klesající zájem rodičů o akce a celko-
vé dění ve škole 

o většinou dobré vztahy: učitel – ro-
dič, rodič – vedení školy , učitel – 
vedení školy 

o vandalismus žáků 

o funkční činnost nově založeného 
Spolku Bezručovka 

 

o pořádání společných akcí – besídky, 
školní soutěže, dny otevřených dve-
ří, vítání prvňáčků, vyřazení žáků 9. 
tříd, ples  

 

o činnost školního poradenského cen-  



Výroční zpráva 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace 

- 80 - 

tra – školní psycholog 

o kvalitní systém propagace školy – 
webové stránky, výstavy, regionální 
tisk, web zřizovatele, veřejná vy-
stoupení 

 

 

 

RIZIKA PŘÍLEŽITOSTI 

PRO ZAMĚSTNANCE A ORGANI-

ZACI 

PRO ORGANIZACI, ZAMĚSTNANCE,  
ŽÁKY, RODIČE, ZŘIZOVATELE 

o znevažování práce učitelů veřejností o ŠVP = možnost uplatnění předností a 
možností školy, vlastních nápadů 

o snižování vědomostní úrovně žáků  o možnost profilace školy 

o negativní chování žáků = hrozí šíření 
agrese, horší zvládání   

o zajímavěji učit, omezit verbalismus, 
rozvinout aktivitu realizovat více 
činností  

o nevyhovující stav některých prostor  o využívat vzdělávací projekty 

o nedostatek finančních dotací na 
realizaci nákladnějších oprav 

o zvýšit důraz na spolupráci a komuni-
kaci v kolektivu, posílit samostatnost 
a tvůrčí přístup v řešení úkolů = větší 
šance i pro žáky méně nadané 
uplatnit se a být úspěšný 

o  o další rozvoj počítačové gramotnosti 
žáků a učitelů 

PRO ŽÁKY A RODIČE o možnost čerpání finančních dotací 
z prostředků fondů jako cesta pro 
řešení vleklých problémů při údržbě 
školy 

o časové zatížení žáků  dalšími aktivi-
tami (mnoho kroužků) 

o možnost zkvalitňování organizace 
školy díky moderním technologiím 

o doplňování učiva při absencích  

o problémy se zvládáním učiva u žáků 
se zdravotním znevýhodněním = 
malá podpora rodičů, nezájem o 
dění a výsledky dítěte  

 

o celková nedůvěra  a neochota ak-
ceptovat názory a požadavky ze 
strany školy 

o  
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PRO ŠKOLSTVÍ A SPOLEČNOST PRO ŠKOLSTVÍ A SPOLEČNOST CELKOVĚ 

o snižování společenské prestiže pe-
dagogů a školy jako instituce 

o napravit a posílit společenskou pres-
tiž učitelů 

o přebujelá administrativa = přetěžo-
vání, méně času na tvůrčí práci pro 
rozvoj školy, odcizování se běžnému 
kontaktu s lidmi 

o zlepšit finanční podmínky pracovní-
ků školství 

o neustálé změny, inovace, nestabilita 
školské politiky, malá informova-
nost, neodborně konaná osvěta = 
nedůvěra v nastavený systém vzdě-
lávání 

o po materiální stránce se přiblížit  
evropským standardům 

o další šíření patologických jevů = ne-
dostatečný systém osvěty 

o umožnit rozšíření nabídky pro celo-
životní vzdělávání a zvyšování kvali-
fikace = zkvalitnit celý systém 

o  o pokračovat v provázanosti ŠVP se 
středním školstvím 
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