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11..  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  šškkoollee  
 
 

1.1. 
 
Název:    Základní škola a Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora 
 
Adresa:    Nádražní 216, 285 09  Kácov 
 
Identifikátor školy:  600 046 389 
 
Obor vzdělávání:  71 - 01 – C  Základní vzdělávání 
 
Zřizovatel:    Obec Kácov, Jirsíkova 157, 285 09  Kácov, od 12/2006 Městys Kácov 
 
Právní forma:    příspěvková organizace 
  
IČO:     750 34 964 
 
DIČ:    CZ  750 34 964 
 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., č. ú. 444546389/0800 
 
 
Vedení školy: 
 
Ředitel školy:     Mgr. František Procházka 
Zástupkyně ředitele:    Mgr. Soňa Křenová, od 16.11. 2010 uvolněna pro výkon 
                                                                                               funkce starostky Městyse Kácov                                                                                   
Vedoucí školní jídelny.   Monika Kadeřábková 
Vedoucí mateřské školy:   Zdena Tichá 
Účetní příspěvkové organizace:  Blanka Zedníčková, DiS. 
 
 
Kontakty: 327 324 229 ředitel školy, 2. stupeň  

327 224 737 účetní školy   
327 324 230 1. stupeň  
327 324 673 školní jídelna 
327 324 227 mateřská škola  
 
 

Součásti školy: 
 
IZO: 102226598 – základní škola 
 113400128 – školní družina 
 102774358 – školní jídelna 
 107512882 – mateřská škola 
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1.2. Základní údaje o součástech školy 
 
 Přehled o počtu žáků (stav k 30.9.2016) 

Přehled o počtech ročníků, tříd a žáků ve školním roce 2016/2017 

      

Ročník 
Počet 
tříd  

Počet 
žáků v 

ročníku 

Z toho 
dívek 

Celkový počet žáků se 
speciálními vzdělávacími 

potřebami (včetně 
specifických vývojových 
poruch učení a chování) 

Z toho žáků                    
s individuálním 

vzdělávacím 
programem 

1. 1 14 7 0 0 

2. + 5. 1 11 + 12 6 + 4 0 + 3 0 + 0 

3. 1 19 7 1 0 

4. 1 15 7 1 1 

      

6. 1 12 7 2 1 

7. 1 12 7 2 1 

8. 1 5 2 1 0 

9. 1 7 2 1 0 

Celkem 8 107 49 11 3 

 

 

Přehled o počtu oddělení a počtu žáků ve školní družině: 
      

 
  Počet oddělení Počet žáků 

 

školní 
družina 

2 50 

 

 
 

 ŠD   
o skutečná kapacita (1 místnost) – 25 žáků 
o max. možná využívaná kapacita (2 místnosti) – 50 žáků 
o počet oddělení – dvě 

 ranní provoz – jedno oddělení (dojíždějící žáci) 
 odpolední provoz - 2 oddělení do 13:00 hodin (organizovaný přesun do 

školní jídelny a zpět - zajišťují třídní učitelky 
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– 1 oddělení do 16:00 hodin - po odchodu 
dojíždějících   žáků 

o provozní doba: 6:30 – 7:15 hodin 
11:15 – 16:00 hodin 
 

 
 

 ŠJ 
o docházková vzdálenost - pro žáky 1. stupně 500 m, pro žáky 2. stupně a děti z 

MŠ v místě 
o zajištěno stravování žáků školy a dětí z MŠ 
o personální zajištění - 1 vedoucí kuchařka, 1 kuchařka, 1 pracovnice provozu                                                        
o skutečná kapacita  200 obědů 
o školou využívaná kapacita – stravovalo se 126 žáků a 21 zaměstnanců, jídelna 

vařila i pro MŠ Rataje nad Sázavou a cizí strávníky 

 
 

 

 MŠ   
o skutečná kapacita – 28 dětí 
o využívaná kapacita –  28 dětí 
o počet oddělení – jedno 
o personální zajištění:  2 učitelky MŠ,  1 uklízečka MŠ 

 
o provozní doba: 6:30 – 16:00 hodin 

 
 

1.3. Údaje o školské radě 

 
Datum zřízení:    22.09. 2005 
Počet členů školské rady:      6 (2 zástupci za Městys Kácov, 2 zástupci za školu,  

2 za zákonné zástupce). 
Funkci předsedkyně školské rady vykonává ing. Jana Pěkná, členka zastupitelstva. Školská 
rada se schází pravidelně, zápisy z jednání jsou na webových stránkách a u Mgr. Jany 
Keltnerové (člen školské rady). 
 

 

 
 

22..  KKoonncceeppččnníí  zzáámměěrryy  šškkoollyy  
 

 

 Hledisko časové: I. Současný stav 
II. Výhled 

 
 Hledisko tematické: a) výchovně vzdělávací 

b) materiálně technické 
c) personální 
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2.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

I.a   
o Výuka probíhala podle vzdělávacího programu Tvořivá škola – Místo pro život                                  
o Cizí jazyk – anglický jazyk:  3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročník  
o V 8. a 9. ročníku – 2. cizí jazyk - německý 
o SPU: Během školního roku 5 žáků vzděláváno podle IVP, další  5 žáků s  SVP měli 

hodinu pedagogické intervence 
o Při zpracovávání  plánů učitelé vycházeli ze ŠVP ZV Tvořivá škola – Místo pro 

život  a z potřeby uplatňovat prvky činnostního vyučování. 
o V počítačové učebně vyučován předmět Informační a komunikační technologie 

pro žáky 5. – 9. ročníku a stanoveny hodiny pro individuální procvičování učiva 
podle zájmu žáků. 

o Na 1. stupni zůstává nadále sloučený 2. a 5. ročník (Mgr. Pudilová) 
o Pokračovala spolupráce s PPP Kolín, Kutná Hora i s PPP Benešov (Vlašim). 
o Vedení školy požádalo KÚ Středočeského kraje o zřízení místa asistenta 

pedagoga ZŠ pro tento školní rok - žádosti bylo vyhověno, asistentky působily ve 
I. třídě, III. třídě, IV. třídě a V. třídě) Výjimka z počtu žáků byla pro školní rok 
2016/2017 udělena zřizovatelem.  

 
II.a 

 výuka v 1. -  9. postupném ročníku podle ŠVP ZV Tvořivá škola – Místo pro život 
 průběžně sledovat počty žáků, výjimku z počtu žáků řešit se zřizovatelem 
 projektové vyučování využívat jako jednu z výukových metod 
 výběr volitelných předmětů probíhá na základě žákovského zájmu a možností školy 

s důrazem na výuku angličtiny  
 výuka cizích jazyků : 1. cizí jazyk anglický, 2. cizí jazyk německý vyučujeme v  8. a 9. 

ročníku 
 pokračovat ve výuce konverzace v anglickém jazyce 
 v příštím roce využívat asistenty pedagoga pro všechny žáky, kteří dostanou doporučení 

z PPP SK – žádost předat na KÚ 
 posilovat přitažlivost vyučovacích hodin střídáním pedagogických metod, využíváním 

prvků činnostního vyučování a zařazováním projektových dnů na zvolená témata 
 pokračovat v práci se zástupci žáků jednotlivých tříd (školní parlament) – pravidelné 

schůzky 
 podporovat mezi vyučujícími výměnu pedagogických zkušeností formou vzájemných 

hospitací 
 pokračovat ve spolupráci se středními školami okresu Kutná Hora, Benešov  a umožňovat 

po dohodě jejich studentkám vykonávání pedagogické praxe v jednotlivých součástech 
školy (oddělení mateřské školy, 1. stupeň a 2. stupeň základní školy, školní družina) 

 výběrově zařazovat nabídku výchovně vzdělávacích pořadů a návštěvy divadelních nebo 
filmových představení 

 v péči o žáky se SVP rozvíjet zavedený systém pomoci mladším i starším žákům a žákyním 
(předběžná reedukace individuální či skupinová, reedukace v rámci IVP) 

 vzniklé výchovné problémy řešit neodkladně projednáním situace se žákem či žákyní za 
účasti třídního učitele nebo učitelky, vyučujícího odborného předmětu, VP, vedení školy; 
při závažnějším přestupku zvát k projednání rodiče 
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 v učebně PC uskutečňovat výuku předmětu Informační a komunikační technologie, dále 
také  umožňovat žákům a žákyním zájmovou činnost s počítačem v době jejich volného 
času  

 ve spolupráci se správcem sítě -  technikem zajišťovat bezporuchový chod počítačové 
učebny 

 
I.b  

-  výuka ve dvou školních budovách, tělesná výchova na školním dvoře (sportovní hřiště s 
umělým povrchem), v sokolovně a na fotbalovém stadionu (tréninková plocha pro 
kopanou, umělý i travnatý povrch, volejbalové hřiště) 
 
 
 budova 1. stupně 

o ve školním roce 2016/2017 pokračovala v budově školy obecní knihovna 
v poskytování služeb pro veřejnost i školu, funkci knihovnice vykonávala Mgr. 
Hana Volfová, výpůjční den – pondělí 14.30 – 16.30 hodin 
 

o 4/2017 – proběhla kontrola herních prvků odbornou firmou  
o 5/2017 revize elektro – odstranění nedostatků, kontrola elektrických zařízení 
o 6 /2017 – kontrola vodovodního systému - bez závad, zásoba dezinfekčního 

roztoku pravidelně kontrolována, prováděny pravidelné rozbory vody  
  

o 7/2017 – kompletní výměna všech oken, zakoupení žaluzií 
 

 

                
 

o 8/2017 – odizolování  vnějších stěn budovy školy – Stavosan Plzeň, s.r.o. a 
oprava fasády  školy (1 stěna) 

  

                               
 
o Práce na PC – v činnosti server, počítačová síť LAN, připojení školy                                                                      

technologií ADSL -  k internetu připojeny 4 osobní počítače 
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o 8/2017 –  nové podlahy ve spodní třídě na 1. stupni (bývalá knihovna), 
odstranění staré podlahy (ve spolupráci s žáky), nový beton, pokládka 
antistatického PVC, vymalování, zakoupení nového nábytku (z části za 
finančního přispění zákonných zástupců) 

 
 

             
 

 
              

 budova 2. stupně 
 

o 10/2016 pořízeny nové žaluzie do všech tříd 
o učebna výpočetní techniky - pravidelná i jednorázová údržba jednotlivých 

počítačů, serveru, dataprojektoru i počítačové sítě je zajišťována správcem sítě, 
závady průběžně odstraňovány  

o opravy osvětlení a staršího školního nábytku průběžně 
o školní hřiště s umělým povrchem slouží školní tělesné výchově i tréninkům 

dívčího volejbalového družstva 
o doskočiště pro skok daleký je využíváno pro výuku tělesné výchovy  
o v prostoru školní zahrady pracují žáci a žákyně při pěstitelských pracích 
o vpravo od začátku rozběhové dráhy je udržována skalka 
o dlouhodobý program postupných oprav školních budov a modernizace jejich 

zařízení trvá 
o údržba travnatých ploch a živých plotů probíhala průběžně 
o 5/2017 revize elektro – odstranění nedostatků, kontrola elektrických zařízení 

 
o 8/2017 -  pořízení nového nábytku do 9. třídy (žákovské boxy, skříně)    

 

                                   
 
                

II.b 
 
     – budova 1. stupně ZŠ – plán na příští rok 

 nový přívod elektřiny do kotelny 
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 vybudování samostatného WC pro pedagogy v přízemí 
 dívčí WC rozšířit o jednu kabinku – WC s bidetovým prkénkem 
 odizolování vnitřních stěn , popř. nové rozvody vody 
 pravidelná úprava školní zahrady a svahu 
 v příštích letech bude nutná oprava fasády školní budovy  

 
   – budova 2. stupně ZŠ – plán na příští rok 

 
 dlouhodobý program obnovy školních budov – zvážit dle finančních možností 

modernizaci sociálního zařízení  
 záměr postupné obměny školního nábytku v jednotlivých třídách  (boxy, skříně) 
 průběžně zajišťovat odpovídající technickou údržbu a péči o školní travnaté plochy 

 

 
 

 
I.c      -     vyučovalo 16 pedagogických pracovníků 

-     technický chod zajišťovali 4 provozní zaměstnanci a zaměstnankyně 
 
 

 II.c       
        

 výuka – 1. stupeň     –    krátkodobá perspektiva: 
o zajištění výuky a přijímání do pracovního poměru plánovat s ohledem na 

předpokládaný odchod zaměstnanců do starobního důchodu, popř. s ohledem 
na přesun na jiné pracoviště) 

 
 výuka – 2. stupeň  –     krátkodobá perspektiva: 

o dlouhodobý zástup v případě nutnosti řešit jiným pracovním úvazkem  
o nové zaměstnance přijímat s ohledem na budoucí zvažované odchody do 

starobního důchodu, popř. návraty z mateřské dovolené 
                -     střednědobá perspektiva:  

o získat aprobovaného pedagoga pro 2. stupeň základní školy  (zejména 
v předmětech – CH, F, VZ, VV) 

 
 

 
 

2.2. ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

I.a 
 výchovná péče zajišťována 1 vychovatelkou 
  v případě potřeby pomáhají učitelky 1. stupně podle rozepsaného rozvrhu pohotovostí 
 vedle relaxačních činností a pobytu venku (školní zahrada, vycházky do okolí školy) dětem 

nabízeny zájmové aktivity ve čtyřech základních tematických okruzích – četba, kreslení, 
zpěv, pohybové hry 

 u problémových žáků uplatňována spolupráce s jejich rodiči 
 při některých zaměstnáních umožňujeme dětem volbu činnosti podle vlastního zájmu 
 místnost ŠD průběžně zdobena pracemi dětí (výtvarné, rukodělné) 
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 družina připravuje společná vystoupení (Školní akademie) 
 

II.a 
 činnost dětí provádět v souladu s rozvrhem provozní doby ŠD 
 pestrou a poutavou nabídkou činností po vyučování získávat žáky k docházce do ŠD 
 vyhledávat nová témata pro činnost, zaujmout děti i formou projektů ve spolupráci s TU 
 zachovat nabídku činností pro žáky tak, aby měli možnost volby jednotlivých činností 

podle vlastních zájmů 
 ke zkvalitňování výchovné péče o žáky možno využít semináře pro vychovatelky školních 

družin 
 každý den dle možností zařadit organizovanou činnost mezi 11.50 – 12.50 hod. 
 1 x za 2 měsíce uspořádat akci  většího rozsahu pro děti školní družiny 

 

 
 
 
I.b 

 účelně zařízené 2  místnosti školní družiny (1 samostatná a jedna třída vedle sborovny)   
 drobné opravy zajišťoval údržbář školy 
 postupná modernizace vybavení pomůckami zajišťována vychovatelkou ŠD 

II.b 
 v nákupu nových pomůcek pokračovat průběžně ve spolupráci s účetní školy, využívat 

internetových nabídek hraček, stavebnic a dětských her, při výběru konkrétní pomůcky 
zohledňovat zájmy děvčat i chlapců  

 drobné opravy zajišťovat svépomocí (rodiče dětí, údržbář školy) 
 při herních činnostech bude možno využívat nové herní prvky na školní zahradě 

 
 

 
 
 
I.c 

 personální zajištění vyhovující 
 
II.c 

 práce ŠD bude i v dalších letech zajišťována 1 vychovatelkou ve spolupráci s  pedagogy 
základní školy (dohled nad žáky při přesunu do školní jídelny a zpět) 

 
 

 
 

 

2.3. ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 

I.a 
 kapacita ŠJ plně dostačuje pro stravování žáků školy i dětí mateřské školy, též dětí ze 

sousední MŠ Rataje nad Sázavou; umožňuje stravování učitelů, učitelek, provozních 
zaměstnanců i cizích strávníků 

 dohled nad žáky vykonávali jak učitelé a učitelky podle rozpisu dozorů, tak vychovatelka 
školní družiny 
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 pestrost jídelníčku v souladu se zásadami zdravé výživy zajišťuje vedoucí školní jídelny 
s kolektivem kuchařek 

 stanovení harmonogramu vydávání stravy s ohledem na výdej obědů cizím strávníkům i 
na odvoz obědů pro MŠ Rataje na dobu od 11.15 do 12.45 hodin vyhovuje 

 ve školním roce  2016/2017 pokračujeme ve spolupráci se specializovanou firmou  -  
smlouva o pravidelném týdenním odvozu biologického odpadu (plastové barely o objemu 
40  litrů)  

 během letních prázdnin školní jídelna nebyla v provozu   
 

II.a 
 rozvíjet kulturu stolování v prostředí moderní ŠJ (pokračovat ve vystavování výtvarných 

prací žáků ve spolupráci s učitelkami výtvarné výchovy) 
 mytí rukou před jídlem – mýdlo, papírové ručníky; vedení žáků a žákyní k dodržování 

osobní hygieny trvá 
 náležité používání příboru, u mladších žáků dbát na jeho správné držení  
 uplatňovat pravidlo tichého hovoru při stravování 
 úklid místa u stolu a odkládání použitého nádobí zavedeným způsobem  
 pro zachování pestrosti stravování dodržovat předepsanou skladbu potravin 
 programově zařazovat do jídelníčku nové pokrmy 

 
 

 
I.b 

 účelně vybavená ŠJ poskytuje kvalitní prostředí pro školní stravování 
 opravy drobných poruch vzniklých za provozu řešeny průběžně  
 obměna kuchyňských nástrojů probíhá průběžně 
 pravidelné preventivní prohlídky výtahů – smluvně zajištěny specializovanou firmou 
 červenec 2017  -  pravidelný generální úklid školní kuchyně a zázemí, vymalování všech 

skladových prostor 
 8/2017 zakoupení nového konvektomatu 

 
II.b 

 
 zaměstnankyně ŠJ budou pečovat o svěřenou techniku (školení – konvektomat)  
 doplňování nádobím provádí vedoucí ŠJ průběžně podle potřeby   
 drobné opravy zajistí údržbář ZŠ, opravy strojů zajišťovat spoluprací s odbornými firmami  
 v případě poruchy převodovky pečící pánve počítat s výměnou převodovky 
 zajišťovat spoluprací s odbornými firmami pravidelné technické kontroly (prohlídky 

výtahů a vzduchotechniky) 
 

 
 

 
I.c 

 školní stravování ve školním roce 2016/2017 zajišťovaly čtyři zaměstnankyně (jedna 
zaměstnankyně vykonávala pomocné práce) 

 od školního roku 2016/2017 nová vedoucí ŠJ  - paní Kadeřábková 
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II.c 
 personální zajištění školní jídelny pro příští školní rok 2017/2018 je vyhovující 
 1 vedoucí  školní jídelny, 1 kuchařka, 1 pomocná kuchařka   
 ředitel ZŠ a MŠ Kácov na základě navázané spolupráce opakovaně nabídne ÚP v Kutné 

Hoře  jedno pracovní místo v rámci tzv. Veřejné služby (pomocné práce) pro rok 
2017/2018  

 

 

 
 
 

2.4. MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

I.a 
 výchova dětí probíhala podle zvoleného programu – výchovně vzdělávací činnosti – 

výtvarné, hudební, literárně dramatické, tělovýchovné a pracovní   
 schopnosti předškoláků byly pravidelně rozvíjeny přípravou na vyučování v 1. ročníku ZŠ 
 pestré herní činnosti byly dětem nabízeny jednak v herně MŠ, jednak v prostoru zahrady 

mateřské školy    
  podrobněji - viz příloha „Zpráva o činnosti MŠ“ 
 v rámci spolupráce s rodiči umožňovaly učitelky matkám s malými dětmi krátkodobé 

pobyty v herně mateřské školy nebo na školní zahradě  
 

II.a 
 v rámci zvoleného programu dále rozšiřovat poznání dětí, upevňovat jejich volní 

vlastnosti, schopnost sebeobsluhy, pečovat o estetické cítění a tělesnou zdatnost  
 v průběhu celého školního roku rozvíjet dovednosti předškoláků  

 

 
      
I.b 

 v průběhu roku vykonávány drobné údržbové práce 
 prováděna pravidelná údržba travnaté plochy zahrady MŠ 
 drobné opravy zajišťoval údržbář školy (v prostorách MŠ i na školní zahradě; jednotlivé 

herní prvky)  
 v květnu 2017 byla provedena odborná prohlídka stavu herních prvků na zahradě MŠ 

s doporučením k zajištění bezpečnosti dětí při jejich užívání 
 oprava kolotoče na zahradě, dokoupení nových hraček 

 
II.b 

 drobné provozní závady odstraňovat následně svépomocí, závažnější poruchy za pomoci 
odborných firem 

 plánována průběžná obnova fondu hraček a dětských her 
 pravidelně zajišťovat ochranu pískoviště pomocí plachty 
 sledovat průběžně technický stav dřevěných herních prvků, drobné opravy provádět 

svépomocí  
 v případě zjištění nadměrné amortizace či závažného poškození starších herních prvků 

(viz posudek odborné firmy) rozhodnout o jejich odstranění 
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 I.c 

 o vzdělávání a výchovu dětí se staraly dvě učitelky MŠ s odbornou kvalifikací 
 1 dítě má k dispozici asistenta pedagoga  
  technický chod zajišťoval školník a uklízečka  

II.c  
 personální zajištění pedagogické práce v mateřské škole pro následující školní rok 

2017/2018 je vyhovující  
-     uklízečka MŠ pokračuje v práci na částečný pracovní úvazek  

 

 

2.5. DALŠÍ CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE 

 
 spolupráce se zřizovatelem na výborné úrovni, provoz školních budov průběžně zajišťován 

 Městys Kácov má zájem na postupné obnově školních budov i jejich vnitřního zařízení   

 spolupráce s TJ Sokol Kácov 
o využívání sokolovny pro školní TV a další akce školy 
o spolupráce při činnosti oddílů (volejbal, kopaná) 
 

 

 

3. Vzdělávací program školy 
 

 
 

3.1 Vzdělávací program 
 

ŠVP ZV Tvořivá škola – Místo pro život, č.j. 68/2016, 1. - 9. ročník, platný od 1.9.2016 
 

 

3.2 Učební plán (povinné a volitelné předměty) 
 

třída 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM 6. 7. 8. 9. CELKEM 

Český jazyk a 

literatura 
9 8+2 7+2 6+2 5+2 35+8 4 4 4 3+1 15+1 

Anglický jazyk   3 3 3 9 3 3 3 3 12 

Německý jazyk      
 

 
       3 3 6 

Inf. a kom. techn.     1 1 1 0+1  0+1 0+1 1+3 

Prvouka 2 2 3   7     
 

 

Vlastivěda    2 1+1 3+1     
 

 

Přírodověda    1+1 1+1 2+2     
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Výchova 

k občanství 
      1 1 1 1 4 

Dějepis       2 2 1 2 

 

7 

 

Matematika 4 4+1 4 4+1 4+1 20+3 4 4 3+1 4+1 15+2 

Fyzika       1+1 2 2 1+1 6+2 

Chemie         2 1+1 3+1 

Přírodopis       1+1 1+1 2 1 5+2 

Zeměpis       2 2 2 1 

 

7 

 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1        6 

Výchova ke zdraví       1 1 
 

 
         2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 

 

8 

 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0+1 3+1 

Povinné předměty 

celkem: 
20 22 24 26 26 118 28 28 30 30 

 

116 

 

Volitelné 

předměty 
      1 2 1 2 

 

6 

 

Celkem hodin:       29 30 31 32 

 

122 

 

DISPONIBILNÍ 

ČASOVÁ 

DOTACE (+) 

0 3 2 4 5 14 2 2 5 9 18 

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - PŘEHLED: 

Konverzace v Aj       1 1 1 1 

 

4 

 

Technika 

administrativy 
         1 

 

1 

 

Technické kreslení          1 

 

1 

 

Design a 

konstruování 
        1  

 

1 
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My a EU        1   

 

1 

 

 

Environmentální 

výchova  

         1 1 

Čtenářská 

gramotnost 
       1   1 

Finanční 

gramotnost 
         1 1 

 
 

 

3.3. Nepovinné předměty 
 

  O předmět náboženství v tomto roce nebyl dostatečný zájem. 
 

3.4. Kroužky a zájmové útvary 
 

 hra na zobcovou flétnu 
 hra na klavír, violoncello, akordeon 
 hudební nauka 
 volejbal dívky 
 keramika 
 výtvarný kroužek 
 rybářský kroužek   
 

o péče o žáky se SVP a žáky nadané: pedagogická intervence (jednotlivě nebo ve 
skupinách) 

o péče o ostatní žáky: 
 individuální přístup, doučování 

o ostatní aktivity: 
 plavecký výcvik na 1. stupni 
 lyžařský kurz, 1 skupina (žáci 2. stupně, doplněno o zájemce z 5. ročníku) 
 

 

4. Údaje o pracovnících školy 

 
4.1. Základní údaje o pracovnících školy 

 
 

Počet pracovníků celkem  23 

Počet učitelů ZŠ a MŠ 14* 

Počet vychovatelů ŠD  1 

Počet nepedagogických zaměstnanců ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ 9* 

Počet asistentů pedagoga ZŠ, MŠ 3 ** 

 
* ekonomka pracuje zároveň i jako učitelka 
** 1 asistentka ZŠ pracuje zároveň jako vychovatelka ŠD 
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4.2. Údaje o pedagogických pracovnících 2016/2017 

 
Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Vzdělání 

1 ředitel 1 VŠ, 2. stupeň 

2 učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

3 učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

4 učitelka 1 ÚSO, CŽV 

5 učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

6 asistent pedagoga 0,5 VŠ, 1. stupeň 

7 učitelka 1 VŠ, 2. stupeň 

8 učitel 0,86 ÚSO 

9 učitelka 0,86 VŠ, 2. stupeň 

10 učitelka 0,9 VŠ, 2. stupeň 

11 učitel 0,9 VŠ, 2. stupeň 

12 učitelka * 0,363 VOŠ, CŽV 

13 vedoucí MŠ 1 ÚSO 

14 učitelka MŠ 1 ÚSO 

15 
vychovatelka + 

asistent pedagoga 
1 + 0,25 ÚSO 

16 asistent ped. MŠ + ZŠ 0,25 + 0,25 ÚSO 

 
* ekonomka pracuje zároveň i jako učitelka 
 

4.3. Věková struktura pedagogických pracovníků 
 

počet 
pedagogických 

pracovníků 
celkem 

praxe  
do 10 let 

praxe  
11 - 20 let 

praxe  
21 - 30 let 

praxe  
nad 31 let  

16 1 5 3 7 

 
 
 

   

počet 
pedagogických 

pracovníků 
celkem 

věk do 35 let 35-45 let 45-55 nad 55 

16 1 6 3 6 

 
 

4.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017 
 

11/2016 – Mgr. Dana Försterová – Násobilka a dělení v oboru násobilek (Tvořivá škola,z.s.) 
4/ 2017 - Mgr. Jana Keltnerová – Jak vyučovat holocaustu, Památník Terezín 
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4/2017 – Mgr. Marie Tomanová – Dyskalkulický žák na II. stupni ZŠ (Descartes v.o.s.) 
5/2017 – Mg. Jana Blažejovská – Konflikty a problémové oblasti současného světa (Descartes 
v.o.s.) 
6/2017 – Mgr. Lucie Pudilová – Žák s potřebou podpůrných opatření – PO 1. stupně 
6/2017 – Mgr. Hana Volfová – Žák s potřebou podpůrných opatření – PO 1. stupně 
 
Všichni pedagogičtí pracovníci školy – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 
(30.08. 2017) – zakončeno písemným testem 
 

 

4.5. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017 
 

Ostatní pracovníci 
Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek Stupeň vzdělání 

1 ekonomka * 1 ÚSO, CŽV 

2 vedoucí školní jídelny 1 ÚSO 

3 vedoucí kuchařka 1 SO 

4 pomocná kuchařka 1 SO 

5 pomocná kuchařka  Základní 

6 uklízečka ZŠ 1 ÚSO 

7 uklízečka MŠ 0,375 Základní 

8 školník** 0,375 ÚSO 

9 topič 2. stupeň 0,8 Základní 

10 
topič 1. stupeň, 

uklízečka I. stupně 
0,7 + 0,7 SO 

 
* ekonomka pracuje zároveň i jako učitelka na částečný úvazek 
** školník pracuje zároveň i jako učitel na částečný úvazek 
 
 

 

 
 

 

 

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

 
5.1. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 
Tentokrát proběhl 28.1 2016 v budově 1. stupně a k zápisu se dostavily  děti z Kácova a spádových 
obcí. Jeden žák z  Rataj nad Sázavou a jeden žák ze Zruče nad Sázavou. 
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Celkem žáků  
u zápisu 

Z toho zamítnuté 
žádosti o předčasné 

přijetí 
Počet odkladů 

Předpokládaný počet 
dětí do 1. třídy 

22 0 2 20 

 
5.2. Přijímací řízení na střední školy 
 

 

 Gymnázium SOŠ, OA SOU OU Celkem 

9. ročník 0  4 3 0 7 

 
 
 

6. Údaje o výsledcích výchovy  
a vzdělávání žáků 

 
6.1. Celkový prospěch na konci školního roku 2016/2017 
 
 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo 

Neprospělo 
po opravné 

zkoušce 
Neprospělo 

1. 14 13 0 1 0 

2. 11 6 5 0 0 

3. 15 9 6 0 0 

4. 17 8 8 1 0 

5. 13 7 6 0 0 

6. 12 4 8 0 0 

7. 13 5 7 0 1 

8. 5 1 4 0 0 

9. 7 2 5 0 0 

stav žáků k 30.06. 2017 
 
 
 
 
 
 

6.2. , 6.3. Přehled prospěchu v I. a II. pololetí 
Vloženo z programu dm Vysvědčení. 
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6.4. Opravné zkoušky 
 

Ročník Na konci roku neprospělo 
Do dalšího ročníku postoupilo 

po opravných zkouškách 

1. 1 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 1 0 

5. 0 0 

6. 0 0 

7. 2 1 

8. 0 0 

9. 0 0 

 

6.5. Hodnocení chování žáků v členění podle ročníků 
 

 

ročník 

počet žáků v 
ročníku 

chování 
velmi dobré 

Chování 
uspokojivé 

chování 
neuspokojivé 

napomenu
tí třídního 

učitele 

důtka 
třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 11 11 11 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

3. 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

4. 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 

5. 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

6. 12 12 12 12 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 

7. 13 13 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

8. 5 5 5 5 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 

9. 7 7 7 6 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 

               

Celkem 107 107 106 106 0 0 1 1 4 1 11 3 5 3 

 

6.6. Neomluvené hodiny 2016/2017 
 

 I. pololetí II. pololetí celkem 

Počet neomluvených 
hodin 

151 64 215 
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6.7. Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 2016/2017  
(k 30.9. 2016) 
 

poruchy 
učení 

tělesné 
postižení 

mentální 
postižení 

poruchy 
chování 

autismus 
s více 

vadami 
celkem 

6 0 0 2 1 1 10 

 
 

6.8. Hodnocení práce výchovného poradce 
 
Výchovné poradenství na naší škole zajišťovala Mgr. Jana Keltnerová, učitelka druhého stupně a 
výchovná poradkyně. 
Pozornost byla věnována zejména problematice speciální pedagogiky, volbě povolání výchovným 
problémům.  
 
Speciální pedagogika 
Ve školním roce 2016/2017 byli 2 žáci vzděláváni jako žáci se zdravotním postižením (dle staré 
vyhlášky) a 6 žákům byla přiznána podpůrná opatření 2. nebo 3. stupně (dle vyhlášky 27/2016 Sb.). 
4 žáci na 1. stupni měli k dispozici asistenty pedagoga a 3 žáci byli vzděláváni podle individuálního 
vzdělávacího plánu (stav k 30.9.). V průběhu roku se počet žáků vzdělávaných podle IVP i žáků se 
SPV zvýšil. 
 
Volba povolání 
Volba povolání byla součástí pracovních činností v 8. a 9. ročníku.  
Cílem je především pomoci žákům při rozhodování, plánování budoucnosti, seznámit je 
s různými typy škol, studijních a učebních oborů. Na podzim 2016 navštívili někteří žáci 8. a 9. 
ročníků Veletrh učebních a studijních oborů v Kutné Hoře a Benešově. V  dubnu 2017 proběhlo 
první kolo přijímacího řízení na střední školy. Všichni žáci byli přijati na zvolené střední školy a 
učiliště. 
 

6.9. Prevence rizikového chování 
Funkci drogového preventisty vykonávala na škole Mgr. Jana Keltnerová, která byla zodpovědná za 
plnění Minimálního preventivní programu pro daný školní rok. Mezi akce s protidrogovou 
tematikou v tomto školním roce patřily přednášky pana Štěpánovského (Hus, jak ho neznáte, 
Každý má své místo (6. a 7. ročník), Sex, AIDS a vztahy (8. a 9. ročník). Všechny akce školy žákům 
ukázaly různé způsoby trávení volného času. Rovněž v hodinách chemie, občanské výchovy a 
rodinné výchovy je této  problematice věnován čas. Kompletní Minimální program prevence je 
uveden v příloze č. 1. Všechny akce školy splnily svůj účel a přispěly k posílení osobnosti žáků – 
zaměřili jsme se na nespecifickou prevenci. 
 

 
6.10. Hodnocení práce ve školní družině 
Hlavním cílem výchovy ve školní družině je dětem připomenout a nenásilným způsobem vštěpovat 
takové morální hodnoty a návyky, aby se jim v životě a ve vztazích s kamarády a ostatními lidmi 
dařilo co nejlépe. V pracovních činnostech děti vyráběly drobné dárky k prodeji na vánočních 
trzích. Účastnily se vystoupení při rozsvěcení stromku s pásmem koled, vystoupily i na školní 
akademii. Zapojily se do akce Čistá řeka Sázava. 
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Uskutečňovaly celoroční projekt Toulky přírodou se školní družinou. Zabývaly se ochranou 
životního prostředí, sběrem a dokumentací přírodnin. Poznávaly pamětihodnosti Kácova. 
Na jaře školní družina uspořádala v Kácově 19.05. 201 výstup na Vyhlídku pro děti. Výstupu se 
zúčastnili i někteří rodiče. 

 
 
 

6.11. Hodnocení práce v mateřské škole  

 

POČET DĚTÍ :   28, do 1. třídy ZŠ odešlo 16 dětí 
                            
VĚKOVÉ  SLOŽENÍ :      4  děti ……….. do 4 let 
                                             6 dětí…..……. do 5 let 
                                             18 děti…….... 5  let a více 
                                           
PRŮMĚRNÁ DOCHÁZKA :  20,9   dětí 
 
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ: 
Ve školním roce 2016/2017 byla kapacita školky zcela naplněna (28 dětí).  
Při přijímacím řízení pro nový školní rok 2017/2018 bylo přijato  16 dětí, 9 žádostem o přijetí 
nebylo  vyhověno. 
 
 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
  

                  Zaměření naší jednotřídní mateřské školy je všeobecné. Dochází k nám nejen děti 
z Kácova, ale i z okolních obcí. 
Letos jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu s těmito základními záměry: 

 Zajišťovat předškolní vzdělávání v souladu s RVP PV a podporovat všechny aktivity 
prospěšné dětem, respektování  potřeb a zájmů dítěte , rozvíjení sebedůvěry, sebeúcty, 
sebepoznání 

 Zprostředkovat dětem prožitky, které tvoří základ nové zkušenosti a poznání 
 Vytvořit bezpečné prostředí, které ovlivňuje rozvoj osobnosti ve smyslu odolnosti proti 

sociálněpatologickým vlivům 

 vytváření jasných pravidel soužití v mš, jejich dodržování 

 rozvíjení osobnosti dítěte a jeho prosociálního chování k ostatním 
lidem a všemu živému 

 vytváření prostoru pro rozvoj samostatnosti a vlastní aktivity 
 Aktivně spolupracovat s rodiči dětí 

 zajímat se o otevřenou spolupráci s rodiči ve prospěch dítěte 

 informovat je o práci školy 

 poskytovat poradenský servis 
 Rozvíjet a společně sdílet lidské hodnoty, které jsou žádoucí, srozumitelné a přijatelné 

pro děti i rodiče 

 rozvíjení samostatnosti, odpovědnosti a schopnosti spolupracovat 

 rozvíjení úcty ke všem formám života 

 být zodpovědný za své zdraví mít radost ze sebepoznání, toužit 
objevovat rozvíjet schopnost rozeznat dobro a zlo, toleranci 

 Připravit dítě nejen do školy, ale poskytnout základní vybavení pro život 
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 orientovat se v základních mezilidských vztazích a hodnotách 

 mít základní znalosti, dovednosti, návyky a zkušenosti v oblasti  
rozumové, jazykové, sociální, pohybové, výtvarné, pracovní a 
hudební                   

 
        Posláním naší školy je umožnit dětem z vesnice plnohodnotný život ve společnosti svých  
vrstevníků. Aby získaly nové kamarády, se kterými si budou moci hrát, spolupracovat a navazovat 
nová přátelství. Rozvíjet osobnost každého dítěte tak, aby se mu dostalo dobrých základů do života 
a vzdělávání. Zároveň chceme pomoci místní ZŠ se získáváním žáků z okolních obcí. Problémem 
však zůstává  neuspokojení všech požadavků o umístění dětí v naší mateřské škole. 
Zaměřujeme se na uspokojování individuálních potřeb, možností a zájmů dětí  přirozenou cestou. 
Vzdělávání dětí se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou. 
Snahou je, aby poměr řízených a spontánních činností byl vyvážený. 

Pro děti předškolní připravujeme práce vedoucí k přípravě na školu.  
Učitelky na každý týden zpracují týdenní plán na určité téma. Z něho pak pro děti připravují 

didakticky zacílenou činnost, ve které s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou 
záměrného i spontánního učení. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte s převahou smyslového 
vnímání a prožitkovém učení. Pracujeme zejména ve skupinách a individuálně. 
 Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Omezujeme učení s předáváním hotových 
poznatků a slovního ponaučování.  
Děti jsou vedeny k dodržování určitých norem a pravidel chování, k dobrým kamarádským 
vztahům, samostatnosti a sebedůvěře. Řídíme se „Dětskými pravidly soužití ve školce“. 
Podporujeme seberealizaci dětí, rozvíjíme jejich fantazii, sebevědomí a důvěru ve vlastní 
schopnosti. Během všech činností děti vedeme k osvojování  kulturně – společenských a 
hygienických návyků. 

Organizace dne je přizpůsobena potřebám dětí a aktuálním situacím.  Rodiče přivádí děti 
v doporučenou dobu. Mají přístup do třídy, můžeme tak lépe komunikovat a na rodiče působit. 
Nové děti  mají možnost adaptačního režimu. Spí pouze děti, které to vyžadují, ostatní odpočívají 
při četbě pohádky. Pro odpočinek je zcela využita kapacita ložnice. 

Rodiče maximálně využívají provozní doby. Potřebám dětí je přizpůsobeno též stravování. 
Snahou je dětem předkládat plnohodnotnou a vyváženou stravu s odpovídajícím obsahem ovoce i 
zeleniny. 

Se změnou nové vedoucí školní jídelny se obměnil jídelníček, skladba stravy, pestřejší 
svačinky. Spolupráce s ní i kuchařkami je na dobré úrovni. 

Pitný režim je zajištěn během celého dne. Děti mají k dispozici čaj, vodu a mléčný nápoj. 
Na zahradu nosí děti v batohu vlastní lahvičky.  
Před obědem a svačinami se děti zapojují do příprav a pomáhají paní kuchařce. Pobyt ve třídě 
kombinujeme s pobytem na školní zahradě, který preferujeme před vycházkami. Vycházky pak 
zařazujeme se zaměřením na poznávání přírody, života lidí i blízkého okolí. 
Výchovně - vzdělávací práci zajišťují dvě odborně kvalifikované učitelky s dlouholetou praxí tvořící 
funkční a dobře spolupracující tým. Obě učitelky pracují na plný úvazek. 
Asistentka pedagoga pomáhá integrované holčičce se sluchovou vadou /spolupracujeme s paní 
Chudomelovou ze SPC v Praze/, ale s organizací během dne a s malými dětmi. 
Pedagogové  poskytují  rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání dětí, 
pravidelně je informují o prospívání a pokrocích dětí. 
 
 

Dětem během roku zprostředkujeme společné zážitky. 
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Letos jsme pro společný seznamovací výlet zvolili nedaleký Střechov. Společně s několika rodiči i 
mladšími sourozenci jsme se  vlakem přesunuli k řece Sázavě, kde pro nás paní Křenová připravila 
táborák s opékáním vuřtů. Následovala hra Šipkovaná, kde starší vytyčili trasu, zadávali úkoly a 
mladší hledali. O nalezený poklad se všichni podělili. Děti i rodiče si odnesli pěkné zážitky 
s poznatky z okolí řeky Sázavy. 

Na jaře paní učitelky vybraly výlet na Čapí hnízdo . Děti zde měly možnost poznat  zvířata  
domácí i exotická. Pro děti byl poučný poutavý výklad a zábavnou formou soutěžní otázky 
k ověření vědomostí. 

Na závěr roku jsme se s dětmi opět  podívaly na hrad do Českého Šternberka. Dětem 
přiměřený výklad byl poutavý. Pěší túru  Hraběcí cestou dětem zpestřilo pozorování okolí, 
poznávání stromů, rostlin a pozorování drobných živočichů. Na farmě rodičů Toníčka Urbana ve 
Zdebuzevsi, který letos odchází do školy, na nás čekala ukázka koní, nechyběla ani malá projížďka . 
Kulturní zážitky nám zprostředkovala naše známá divadélka – Kůzle, Divadélko s úsměvem, Divadlo 
Šternberk a Klaun Tútú. 
Děti společně s paní učitelkami připravily několik vystoupení:   
Na den seniorů děti vystoupily na OÚ s pásmem „Námořníci“. O vánocích děti „Námořníky“ 
zopakovaly“ a přidaly básně a“ Vánoční pohádku“. Krátké pěvecké vystoupení na rozsvěcení 
vánočního stromu před školou zahájilo očekávaný advent. 

Hudební pohádku  O dvanácti měsících  na vystoupení pro maminky – Den matek ve školce 
a v kácovské  sokolovně. Nutno ocenit pěkná pěvecká vystoupení nejen hlavních hrdinů. 
Na všech akcích ochotně pomáhaly maminky - připravily pohoštění, kostýmy, pomohly 
s organizací. 

Obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí se letos opět povedly s ohodnocením 
v Okresní soutěži – 2. místo Beátky Brhlíkové a 3.místo Terezky Brychtové. Převzetí medailí, 
diplomů a dárků přímo v mateřské škole  od zástupců SDH bylo pro všechny děti pěkným zážitkem. 
Potěšilo i ocenění za účast na akci Čistá řeka Sázava.  Každý dostal za odměnu zelené triko s logem 
soutěže a společný diplom. Pro základ v péči o životní prostředí v tomto věku určitě důležitá 
motivace. 
 

Zapojili jsme se do akce „ Celé Česko čte dětem“- Čtěme dětem 20 minut denně. 
Dětem čteme pravidelně při odpočinku, příležitostně i během dne. Vybíráme tituly doplňující 
témata výchovně vzdělávací práce, snažíme se získávat i nové zajímavé knihy. 
Prostřednictvím knih děti získaly spoustu poznatků z přírody i života lidí. Děti se naučily dobře 
naslouchat pohádkám i jinému čtenému materiálu,  o přečteném dobře povídat, diskutovat, 
rozvíjet myšlenku. 
 

Ve výchovně vzdělávací práci pracujeme podle ŠVP PV . Základní téma nás provází po celý 
rok. Letos jsme pokračovali v motivaci práce s knihou. Kniha vstupuje do života dítěte a provází je 
všemi etapami vývoje až do dospělosti. V dnešní době, kdy se kniha postupně dostává do pozadí, 
kdy děti ztrácí zájem o čtené slovo, mají malou slovní zásobu a špatně se vyjadřují, je každá práce 
s knihou velice důležitá, ať už v rodině či mateřské škole. 
 
Program pro tento rok byl : Skřítek a kniha aneb Podívánky . 
 Hlavní motivací je skřítek a kniha  Podívánky Františka Nepila , z níž skřítek Rákosníček, Lesní 
skřítek a Pomněnková víla vybírá hlavní úryvek pro dané téma či období. 
Každé téma je rozpracováno do týdenních plánů tak, aby byl též dán prostor na případné 
doplňování i improvizaci učitelek. Činnosti jsou plánovány tak, aby obsah tématu navazoval na 
předchozí poznatky a prožitky dětí. 
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 Smyslem tohoto tematického celku bylo:  
 vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se  světem, s živou a neživou přírodou, 

lidmi,společenstvím a planetou Zemí 
 poznatky z přírody a nejrůznějších oblastí života získávat přímým pozorováním a 

prožitkovým učením 
 motivovat děti k zájmu o školní práci, chtít se učit a poznávat 
 knihou rozvíjet předčtenářské dovednosti a čtenářskou gramotnost, rozvíjet řeč a slovní 

zásobu 
 rozvíjet  předmatematickou gramotnost – zpřesňovat početní představy, užívat 

číselných a matematických pojmů, vnímat elementární matematické souvislosti 
 využívat prvků tvořivé dramatiky při hrách i všech ostatních činnostech, podporovat 

rozvoj fantazie dětí, podílet se při nacvičování a realizaci školních divadelních 
vystoupení 

 utvářet základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách  
 
  

Jednou z hlavních činností je příprava dětí na školu. Přistupují k ní zodpovědně děti i paní 
učitelky. Rodičům předškoláků doporučujeme, aby své dítě přiváděli do osmé hodiny. Dítě si stihne 
pohrát, udělat si výrobek, ale i se zúčastnit práce předškoláků. Pracujeme hravou a nenásilnou 
formou od jednoduššího ke složitějšímu. Rozvíjíme pozitivní vztah k učení, utváříme základy ke 
čtení, psaní i počítání. Děti se učí pozornosti, soustředěnosti, trpělivosti, procvičují si paměť i vůli. 
Využíváme pracovní listy, didaktické hry, skládanky, psychomotorické hry, Logico, hry dramatické , 
komunikativní i společenské. Děti se učí pracovat s knihou. Velký důraz  klademe grafomotoriku - 
uvolnění ruky, správné držení tužky, koordinaci oka a ruky. Do školy odchází děti zralé po stránce 
tělesné, psychické a sociální. 
Děti motivujeme k zájmu o školní práci, chtít se učit a poznávat. S dětmi pracujeme ve skupině i 
individuálně. 
  Na školu se připravovalo 18 dětí, 1 dítě se odstěhovalo a 1 dítě dostalo odklad školní 
docházky.  

Letos pro předškoláky Komunitní škola,z.s. připravila výuku angličtiny pod vedením paní 
učitelky Volfové. Zapojilo se 10 dětí s vysokou úrovní a pěknými výsledky. Žádaná je též keramická 
dílna paní Beránkové. 
Spolupracujeme se školou. Účastníme se společných akcí. Vzájemně se navštěvujeme s dětmi a 
paní učitelkami nejen z 1. třídy. Spolupracujeme s místními spolky a podnikateli – moštárnou, 
Policií ČR,  Lesy ČR, knihovnou, hasiči, nádražím, obchodem Fantazie.  
 
V oblasti materiálně – technické a máme dobré podmínky. 
Plánovaná výměna nových botníků do šatny byla odložena – dotace od Lesů ČR nevyšla – 
v rozpočtu nebylo s touto akcí počítáno. 
Budou obnoveny kapsáře  – pomoc přislíbila  paní Zemanová.                 
Je potřeba opravit kolotoč a lavičky na zahradě – pomoc přislíbil pan Sejk . 
Je třeba instalovat  žaluzie do jídelny – ranní sluníčko vadí dětem při práci. 
Byly zakoupeny tematické obrazy k výchovně vzdělávací práci. 
V obnovování didaktických pomůcek pro předškoláky je třeba pokračovat. 
Byl zakoupen radiomagnetofon, při pořizování hudebních doprovodů ochotně pomáhá pan učitel 
Kolář. 
Je třeba doplnit kostýmy pro dramatickou výchovu a na vystoupení dětí. 
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Sponzorských darů od rodičů a ostatní veřejnosti si velice vážíme. Příspěvky od rodičů 
využíváme na besídky, vánoční a mikulášskou nadílku , občerstvení pro děti, nákup  materiálů pro 
pracovní a výtvarnou činnost nebo hraček. 
 
 
Ve školním roce 2016/2017 roce jsme uskutečnili tyto akce : 
 

Září 
 29.8.2016 – schůzka s rodiči dětí 
 14.9. 2016- návštěva dětí z 1. třídy 
 14.9.2016- Divadélko Kůzle – rok na vsi 
 22.9.2016 seznamovací výlet do Střechova 

 
Říjen 

 4.10.2016 - vystoupení dětí na Dni seniorů na OÚ – pásmo Námořníci 
 13.10.2016- Klaun Tútú – pořad s dopravní tematikou 
 13.10. 2016 návštěva dětí z 1. třídy 

 
Listopad 

 30.11.2016-  Divadélko Kůzle - Vánoční pořad 
 

Prosinec 
 2.12.2016-  vystoupení dětí na rozsvěcení vánočního stromu před školou, vánoční trhy 
 6.12.2016- Mikulášská nadílka 
 12.12.2016- Fotograf ve školce 
 16.12. 2016-Vánoční besídka s nadílkou a posezením s rodiči ve školce  
 21.12.2016 – besídka pro  babičky a dědečky 

 
Leden 

 

 26.1.2017 – Povídání o přírodě s panem Kuncem spojené s ukázkou zvířat 
 

Únor 

 13.2.2017 - Divadlo Šternberk - Pohádky  
 14.2.2017 – Návštěva knihovny v Kácově 
 15.2. 2017  – Požární ochrana očima dětí – výtvarná soutěž 

 
Březen 

 1.3.2017 – Karneval ve školce 
 9.3.2017 –  na návštěvě v 1. třídě 
 17.3.2017 – tematická vycházka na nádraží 
 23.3. 2017 – Divadélko Kůzle – Hraběnčiny zlaté papuče 

 
Duben 

 5.5. 2017 – besídka ke Dni matek ve školce 
 12.5.2017 – besídka ke Dni matek v sokolovně 
 12.5.2017 – výtvarná výstava – v sokolovně – Moje maminka 
 19.5.2017 – výlet Čapím hnízdo 
 26.5.2017 – Běh naděje 2017 
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 31.5. 2017 – fotograf ve školce 
 

Květen 
 

  5.5. 2017 – besídka ke Dni matek ve školce 
 12.5.2017 – besídka ke Dni matek v sokolovně 

 12.5.2017 -  výtvarná výstava  v sokolovně – Moje maminka 
 19.5.2017 – výlet na Čapí hnízdo 
 26.5.2017 – Běh naděje 
 31.5. 2017 – fotograf ve školce 

 
Červen 

 6.6.2017 – Den hudby – vystoupení dětí ze ZUŠ 
 7.6.2017 – Den otevřených dveří 
 22.6. 2017 – den s Policií ČR – Bezpečné prázdniny, záchranáři se psy 
 27.6.2017 – výlet do Českého Šternberka  a na farmu do Zdebuzevsi 
 29.6.2017-  loučení s předškoláky 

 
 

 celoroční akce Celé Česko čte dětem 
 1 x za 14 dní keramická dílna (Beránková) 
 20 lekcí angličtiny pro předškoláky (Volfová) 
 účast na výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí 
 sběr víček a starého papíru     

       
      Závěry pro práci v příštím školním roce: 
 

  dát požadavek na: opravu a natření prken na kolotoči 
o zrenovování laviček 
o výměnu písku 
o žaluzie do jídelny 
o obnovení nahrávek HPV                                         
o videotelefon ke vstupním dveřím 
o kapsáře do šatny 
o tužky k nápravě správného držení 
o pořízení kostýmů pro dramatickou výchovu 

 zařazovat logopedické chvilky, vést rodiče k důslednosti při nápravě řeči 
 rozvíjet komunikativní  dovednosti dětí 
 pokračovat v akci „Celé Česko čte dětem 
 vzdělávat  se v oblasti polytechnické výchovy, předmatematické gramotnosti 
 spolupracovat s rodiči při vedení dětí k samostatnosti 
 od rodičů vyžadovat dodržování režimu ve školce 
 pokračovat ve sběru papíru a PET víček 
 dále spolupracovat s kuchařkami na vedení dětí ke správné výživě,  
 presentovat práce dětí ve výtvarných soutěžích                     
 vybrat vhodná divadelní představení a další akce pro děti 

 dále spolupracovat se ZŠ, podporovat vzájemná setkávání, navázat 
spolupráci s novou paní učitelkou z 1. třídy 
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  nadále zapojovat rodiče a ostatní veřejnost do dění ve školce, 
komunikovat s rodiči 

                 
                                       

 
 

                   7. Akce pořádané pro žáky  
 
 Během školního roku bylo pro žáky uspořádáno mnoho soutěží, vzdělávacích a kulturních 
aktivit. Většinou to byly celoškolní akce, popř. akce zvlášť pro 1. a 2. stupeň. 
 
Mezi zdařilé akce patřil Branný den 30.90.2017 v Klenku. Žáci plnili různé úkoly, odpovídali na 
otázky, prováděli praktickou ukázku. I počasí se vydařilo. 
 

                 
            

V prosinci mezi největší celoškolní akce patřilo tradiční rozsvěcení vánočního stromu před 
2. stupněm ZŠ spojené s vánočními trhy a kulturním vystoupením žáků školy a mateřské školy. 
Výtěžek z této akce byl použit na materiální vybavení a další aktivity dětí školy. Tato tradiční akce 
se těší velkému zájmu veřejnosti. 
 

         
 

 
Na přelomu února a března se konal lyžařský kurz pro žáky ze 6. – 9. třídy ve Velké Úpě 

v Krkonoších na horské chatě Portášky. Kurz se již několik let těší velkému zájmu žáků, někteří žáci 
se účastní opakovaně a zdokonalují své lyžařské dovednosti. Zbývajících několik volných míst bylo 
nabídnuto i lyžařsky zdatným žákům 1. stupně. 
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Mezi nejúspěšnější dubnové akce patřila tradiční Čistá řeka Sázava. Škola i mateřská škola 
se této akce účastní pravidelně již několik let. Žáci pomáhali s úklidem toku řeky v úseku několika 
kilometrů, úklid probíhal z lodí i ze břehu. Výsledkem naší práce byly hromady nasbíraných 
odpadků. 

 

   
 
 
 
 

 26.05.2017 proběhla humanitární akce s názvem Běh naděje. Zúčastnili se jí nejen žáci naší 
školy, ale i žáci jedné pražské školy a veřejnost. Výtěžek této akce byl věnován na výzkum rakoviny. 
 

     
 
 
 

 Mezi nejvýznamnější červnové akce patřila Školní akademie. Na ní byli žáci 9. ročníku 
slavnostně ošerpováni a kulturní program byl tematicky zaměřen – Česko. Všechna vystoupení se 
velmi líbila a plný sál žáky odměnil potleskem. Videa z této akce jsou umístěna na stránkách školy. 
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        Vycházejícím žákům 9. ročníku bylo vysvědčení předáno na úřadě městysu Kácov 30.06.2017. 

 

                          
 

7.1. Přehled některých akcí pro žáky, včetně sportovních soutěží 
 

Školní akce Datum Ročník 

Branný den v Klenku 30.09.2016 1. – 9. ročník 

Den seniorů – kulturní program 04.10.2016 MŠ 

Veletrh škol v Kutné Hoře 19.10.2016 8. – 9. ročník 

Soutěž finanční gramotnost – šk. kolo 19.10.2016 9. ročník 

Sběr papíru 01.10. – 20.11. 2016 1. – 9. ročník 

Bruslení Ledeč nad Sázavou 03.11. 2016 1. – 5. ročník 

Soutěž Bobřík informatiky 07.11. – 11.11. 2016 5. – 9. ročník 

Vítání občánků 10.11.2016 žáci ŽŠ 

Exkurze – Vodní dům Hulice 25.11. 2016 6. – 9. ročník 

Pečení perníčků 16.11. 2016 6. – 9. ročník 

5. ples školy 19.11.2016  

Rozsvěcení vánočního stromu 02.12.2016 1. – 9. ročník, MŠ 

Vánoční trhy 02.12.2016 1. – 9. ročník 

Mikulášská nadílka  05.12. 2016 1. – 5. ročník 

Vánoční turnaj ve volejbale 20.12. 2016 6. – 9. ročník 

Vánoční besídky ve třídách 22.12. 2016 1. – 9. ročník 

Bruslení – 2. stupeň 05.01.2017 6. – 9. ročník 

Keramika 16.01.2017 1. – 5. ročník 

Olympiáda v německém jazyce 02.02.2017 9. ročník 

Projekt Strážci památek 08.02. – 28.04.2017 8. – 9. ročník 

Divadlo Šternberk 13.02.2017 MŠ 

Divadlo pod čepicí 17.02.2017 MŠ 

Lyžařský kurz Portášky 25.02.  – 03.03.2017 5. – 9. ročník 

Bruslení – 2. stupeň 09.03. 2017 6. – 9. ročník 

Začátek  plavání – Kutná Hora 16.03.2017 1. – 4. ročník 



 31 

Den Země - Čistá řeka Sázava 07.04. 2017 1. – 9. ročník, MŠ 

Okresní kolo ve volejbale 10.04.2017 6. – 9. ročník 

Ekocentrum Vlašim 03.05.2017 4. – 5. ročník 

Dopravní soutěž – okresní kolo 10.05. 2017 5. – 9. ročník 

Ekocentrum, Čapí hnízdo 19.05.2017 MŠ 

Spaní ve škole 25.05.2017 8. – 9. ročník 

Běh naděje 26.05. 2017 1. – 9. ročník, MŠ 

Fotografování tříd 29.05.2017 1. – 9. ročník 

Exkurze Letiště Praha 31.05.2017 6. – 9. ročník 

Program primární prevence 14.06.2017 6. 9. ročník  

O pohár Posázaví – volejbal 15.06. 2017 3. – 9. ročník 

Školní akademie  16.06.2017 1. – 9. ročník 

Fyzikální dny Sázava 22.06.2017 5. ročník 

Volejbalové soustředění Vilémovice 23. – 25. 06. 2017 3. – 9. ročník 

Den s golfem 28.06.2017 1. a 3. ročník 

Školní výlety tříd 1.  – 30. 06. 2017 1. – 9. ročník 

 
 
 
7.2. Úspěchy v soutěžích 
 
Družstvo volejbalistek obsadilo 2. místo v okresním kole ve Zruči nad Sázavou. 
 

   
 

 
Mezi úspěchy naší školy ve sportovních soutěžích patřilo i 3. a 5. místo v okresním kole Dopravní 
soutěže mladých cyklistů v kategorii II. a I.  
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Krásné 3. místo v krajském kole naše škola získala v soutěži Finanční gramotnost 
   

           
 

8. Údaje o výsledcích ČŠI 
 

V tomto školním roce nebyla inspekce provedena. 
 
 
 

9. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016 
 

ROZPOČET 2016 - SHRNUTÍ HLAVNÍ ČINNOSTI - DOTACE OD OÚ 

     
  PŘÍJMY     VÝDAJE 

Provozní dotace OÚ Kácov           1 641 000,00 Kč        

INVEST. DOTACE NA KONVEKTOMAT               50 000,00 Kč        

Stravné              555 802,00 Kč    Nákup potravin              572 251,13 Kč  

          

výnosy z prodeje vlastních výrobků                          -   Kč    doprava dřeva   

Dotované mléčné výrobky                60 848,00 Kč    Platba žáků DMV                60 797,00 Kč  

O pohár Posázaví                    750,00 Kč    O pohár Posázaví                    750,00 Kč  

      kancelářské potřeby                13 848,40 Kč  

      pc materiál, náplně tisk, copy                30 554,25 Kč  

      úklidové prostředky                20 559,70 Kč  

Zaplacení vyžádaného rozboru vody letním 
táborem 

               15 016,00 Kč    
chlor+materiál do studny, rozbor 

vody 
               13 431,00 Kč  

doprava šk.výlety, bruslení                36 181,00 Kč    doprava šk.výlety, bruslení                36 181,00 Kč  

      učebnice, pomůcky, knihy                 4 753,00 Kč  

      DDHM                73 621,44 Kč  

nákup pracovních sešitů - žáci                33 451,00 Kč    fa za PS žáků                31 893,00 Kč  

doprava žáci plavání                28 600,00 Kč    doprava plavání žáci                28 600,00 Kč  

žáci poškodili a zaplatili opravu                    700,00 Kč    poškození žáků                    740,00 Kč  

      Elektrická energie              228 389,00 Kč  

      Pevná paliva              144 384,00 Kč  

      Opravy a udržování              253 423,99 Kč  

      cestovné                 2 857,00 Kč  

      předplatné časopisů a novin                 6 601,00 Kč  
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      plavání placeno OÚ                17 640,00 Kč  

Úroky                    645,27 Kč    Poplatky bance                18 066,99 Kč  

      Pojištění KOOPERATIVA                 6 421,00 Kč  

soukromé telefonní hovory                    226,00 Kč    Telefonní hovory - fa                47 815,12 Kč  

      sw - licence, upgrade                85 409,01 Kč  

      Odvoz odpadů                13 524,00 Kč  

649 - převod šj účet 401                18 620,18 Kč    Vývoz jímky, vodné, stočné                26 280,00 Kč  

      Poštovní služby                 4 203,00 Kč  

Coca Cola automat                    313,00 Kč    Nájem sokolovny, sport. Hřiště                38 002,00 Kč  

      Závodní preventivní péče                 1 500,00 Kč  

      Vzdělávání z provozu OÚ                 9 303,00 Kč  

LVVZ 
               90 240,00 Kč    

LVVZ 
               90 240,00 Kč  

          

školné ŠD                38 160,00 Kč    Nákup materiálu                90 468,78 Kč  

školné MŠ                69 750,00 Kč    poplatky - ŠJ                    716,00 Kč  

      školení BOZP                 4 767,00 Kč  

ČERPÁNÍ RF (648 10) včetně 
DAROVACÍCH SMLUV + pokrytí provozu 

              41 375,00 Kč    
ČERPÁNÍ RF (501 10, 558 

(provoz pokryt z jiných N účtů, 
DS) 

              41 375,00 Kč  

ČERPÁNÍ FONDU ODMĚN                          -   Kč    Mzdové N              453 200,00 Kč  

      Zákonné soc. poj. (ZP,OSSZ)              152 908,00 Kč  

      Ostatní sociální pojištění (Koop.)                 1 832,97 Kč  

vratka elektrická energie                 2 532,00 Kč    Náhrada PN do 21.dne                          -   Kč  

      Zákonné soc. N (2% FKSP)                 6 902,67 Kč  

Celkem příjmy           2 634 209,45 Kč     Celkem výdaje            2 634 209,45 Kč  

     

Hospodářský výsledek k 31.12.2016                          -   Kč     

   

     

DAROVACÍ SMLOUVY ROKU 2016 

 peněžní dary  
  MŠ                                            -   Kč  

  ZŠ                               58 700,00 Kč  

 nepeněžní dary  
  MŠ                                            -   Kč  

  ZŠ                                 8 130,00 Kč  

   

zůstatek RF K 31.12.2016 - účet 414                                24 700,00 Kč  

 
  

zůstatek RF K 31.12.2016 - účet 413                             352 387,35 Kč  

 
    

 
    

 
    

ROZPOČET 2016 - SHRNUTÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

     
     

  PŘÍJMY     VÝDAJE 

          

Platba stravného cizích strávníků           249 935,00 Kč    
nákup potravin, úklidové 

prostředky 
            94 675,00 Kč  

      Spotřeba energie             26 509,00 Kč  

Pronájem učeben v ZŠ, MŠ             12 100,00 Kč    Spotřeba pevného paliva             15 148,00 Kč  

      Opravy a udržovní             15 148,00 Kč  
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      Ostatní služby                         -   Kč  

      Mzdové náklady             48 393,00 Kč  

      Opravná položka úče 556                         -   Kč  

      N z vyřazených pohled ú. 557                         -   Kč  

Celkem příjmy          262 035,00 Kč  #  Celkem výdaje            199 873,00 Kč  

     

     

Hospodářský výsledek k 31.12.2016            62 162,00 Kč  
   

   

     

     

ROZPOČET 2016 - SHRNUTÍ HLAVNÍ ČINNOSTI - DOTACE OD KÚ 

     

  PŘÍJMY     VÝDAJE 

          

          

          

Odměňování v rozvoj.progr. - 33061                         -   Kč    vyúčtování ú.z. 33061   

       mzdové náklady                          -   Kč  

      zákonné sociální pojištění                         -   Kč  

      zákonné sociální náklady                         -   Kč  

                          -   Kč                              -   Kč  

          

          

          

                          -   Kč                      -   Kč  

Zvýšení platů prac. Reg. Šk. V roce  
- 33052 

          198 655,00 Kč    vyúčtování ú.z. 33052   

       mzdové náklady            146 609,00 Kč  

      zákonné sociální pojištění             13 195,00 Kč  

      zákonné sociální náklady             36 652,00 Kč  

      FKSP               2 199,00 Kč  

            198 655,00 Kč                198 655,00 Kč  

dotace na mzdy ú.z. 33353        7 341 558,00 Kč    vyúčtování ú.z. 33353   
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      Drobný dl. majetek - pomůcky             19 491,00 Kč  

      nákup učebnic, školní potřeby             40 166,79 Kč  

      OPPP               1 895,00 Kč  

      Cestovné               5 624,00 Kč  

      Plavání žáků                9 807,00 Kč  

      DVPP a NP               2 290,00 Kč  

      Mzdové náklady        5 315 688,00 Kč  

      Zákonné sociální pojištění        1 804 390,00 Kč  

      Jiné sociální pojištění             22 144,36 Kč  

      Zákonné sociální náklady             80 697,85 Kč  

      
Ostatní sociální náklady (PN do 

21.  dne) 
            22 364,00 Kč  

      OON             17 000,00 Kč  

         7 341 558,00 Kč             7 341 558,00 Kč  

Celkem příjmy (rozpočet KÚ) 
       7 540 213,00 

Kč  
  Celkem výdaje        7 540 213,00 Kč  

     

     

Hospodářský výsledek k 31.12.2016                         -   Kč     

   

     

ROZPOČET 2016 - ÚŘAD PRÁCE 

     

  PŘÍJMY     VÝDAJE 

ú.z.: 13101     ú.z.: 13101   

DOTACE ÚP             70 000,00 Kč    Mzdové náklady             52 240,00 Kč  

      Zákonné sociální pojištění ZP               4 700,00 Kč  

      
Zákonné sociální pojištění 

OSSZ 
            13 060,00 Kč  

      
Ostatní sociální náklady (PN 

do 21.  dne) 
                        -   Kč  

Celkem příjmy            70 000,00 Kč  #  Celkem výdaje              70 000,00 Kč  

     

Hospodářský výsledek k 31.12.2016                         -   Kč     

   

     

Kompletní údaje o hospodaření školy v roce 2015 jsou uvedeny v příloze č 2.  
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10. Údaje o zapojení školy do rozvojových  
a mezinárodních programů 

 

 

       Ve školním roce 2016/2017 naše škola nebyla zapojena do žádných rozvojových  
a  mezinárodních projektů. 
 
 

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 
Ve školním roce 2016/2017 naše škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 
 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2016/2017 naše škola nerealizovala projekt financovaný z cizích zdrojů. 

 

13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Na naší škole působí odborová organizace, která má 4 členy. Předsedkyní odborové 
organizace je Mgr. Jana Keltnerová. Spolupráce s odbory je na výborné úrovni. 

 
14. Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 
 
Zveřejněním níže uvedených údajů se v podmínkách Základní školy a Mateřské školy Kácov, okres 
Kutná Hora uplatňuje znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 

a) Důvod a způsob založení povinného subjektu 
b) Údaje o jmenování ředitele, popis organizační struktury 
c) Vymezení pravomoci a působnosti ředitele 
d) Jméno a příjmení ředitele nebo zástupce ředitele či administrativního pracovníka 

určeného k poskytování informací, popřípadě jméno a příjmení pracovníka pověřeného 
přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení 

e) Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke 
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      kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat 
f) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů 
g) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace 
h) Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel při výkonu své působnosti 
      řídí, místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí 
i) Sazebník úhrad za poskytování informací 
j) Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací 

 
a) Důvod a způsob založení povinného subjektu 
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora, vykonává činnost 
základní školy, mateřské školy, školní jídelny a školní družiny. Poskytuje základní vzdělávání; její 
činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k zákonu. Školní jídelna 
poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími 
předpisy k zákonu. 
 
b) Údaje o jmenování ředitele, popis organizační struktury 
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel školy. Ředitele jmenuje a odvolává 
Zastupitelstvo Městyse Kácov, a to na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel jedná 
jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných 
zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční 
podpis. Řediteli školy podléhá všichni zaměstnanci školy, včetně dalších stupňů řízení. Na 
dalším stupni řízení se nachází vedoucí školní jídelny a vedoucí učitelka mateřské školy. 
 
c) Vymezení pravomoci a působnosti ředitele 
(podle § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) 
 
Ředitel školy: 
1) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb 
2) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a 
vzdělávacími programy, 
3) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb 
4) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření 
5) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, 
6) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a 
výsledcích vzdělávání žáka 
7) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání  vyhlášených 
ministerstvem 
8) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole. 
 
Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní 
pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování 
ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí 
pracovníci školy. 
 
Ředitel školy dále: 
1) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, 
2) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu, 
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3) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem 
 
d) Pracovník pověřený poskytováním informací, přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a 
oznámení 
 
Mgr. František Procházka, ředitel školy 
 
e) Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému 
orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat: 
 
1. Odvolat se může každý účastník řízení proti všem rozhodnutím, které vydává ředitel 
základní školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): 
a) přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního 
vzdělávacího plánu podle § 18, 
b) přijetí k předškolnímu vzdělávání § 34 a ukončení předškolního vzdělávání § 35 
c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37, 
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 36, přestupu žáka podle podle § 49 
f) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy podle § 31 odst. 2 a 4 
g) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 
 
2. Odvolání lze podat ve lhůtách stanovených právními předpisy. Podává se u ředitele 
školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje. 
3. Místem pro podání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy je Základní škola a Mateřská škola 
Kácov, Nádražní 216, 285 09 
4. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, kdo ho činí, které věci se týká, co se navrhuje. 
Dále musí obsahovat náležitosti, tzn. údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 
v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřování rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
 
f) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů 
Vyřizování stížností, oznámení a podnětů vychází ze zrušené vládní vyhlášky č. 150/1958 
Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Vyhláška se nevztahuje na 
podněty, které jsou svým charakterem podněty k přezkoumání mimo odvolací řízení podle 
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění. Občané mohou 
uplatnit rovněž žádost, návrh či stížnost ve veřejném nebo jiném společenském zájmu podle 
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění. 
 
1. Ředitel školy přijímá stížnosti doručené škole poštou. Stížnost doručenou osobně 
přijme ředitel školy, popřípadě kterýkoli útvar školy (dále jen “příjemce”), a to zpravidla 
v písemné podobě. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při podání, příjemce sepíše 
záznam, předloží jej stěžovateli k podpisu a zabezpečí bez zbytečného odkladu její řádnou 
evidenci a označení. Toto ustanovení se přiměřeně použije i u stížností podaných přenosem 
dat a u stížností neidentifikovaného stěžovatele. 
2. Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. 
3. Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, 
než je Základní škola Kácov, okres Kutná Hora, postoupí škola příslušným orgánům a organizacím 
k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele. Ve stejné lhůtě 
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vyrozumí i stěžovatele, pokud zjistí, že vyřízení stížnosti může přesáhnout lhůtu 10 dnů ode dne 
přijetí. 
4. Evidencí a zajištěním správného a včasného vyřizování ústních i písemných stížností bude 
provádět ředitel školy. 
5. Evidence stížností obsahuje: 
a) datum podání, věc a přidělené číslo jednací, 
b) jméno, příjmení a adresu stěžovatele, 
c) označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje, 
d) předmět stížnosti, 
e) kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení, 
f) výsledek šetření a opatření ke sjednání nápravy, 
g) datum vyřízení stížnosti, případně prodloužení termínu lhůty pro vyřízení stížnosti 
6. Údaje o stížnostech jsou ochraňovány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
7. K řešení stížností na zaměstnance škol, předškolních a školských zařízeních je 
kompetentní ředitel školy, předškolního nebo školského zařízení. 
8. Pokud základní škola obdrží stížnost, jejíž prošetření je třeba jen zčásti v jejich pravomoci, 
potvrdí její příjem stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří. Současně jej bude 
informovat, komu postupuje další část stížnosti k prošetření a vyřízení. 
9. Při prošetřování a vyřizování stížností jsou pověření zaměstnanci povinni: 
a) prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách, 
b) objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat, 
c) výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná 
nebo neoprávněná, 
d) o výsledku šetření informovat stěžovatele 
e) u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků a poskytnout výsledky šetření věcně příslušným odborům a 
oddělením k dalšímu využití 
10. Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření nebo vyřízení oddělením a 
zaměstnancům, proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí zaměstnance se postupují k 
prošetření nebo vyřízení vždy příslušnému nadřízenému orgánu. 
11. Opakovanou stížnost pověřený zaměstnanec přezkoumá formálně a věcně, zda stížnost 
byla správně vyřízena. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci nové skutečnosti a formální a 
věcné přezkoumání potvrdilo správnost vyřízení původní stížnosti, příjem stížnosti se 
nepotvrdí a stížnost nebude prošetřována. 
12. Pokud není potřeba provést šetření na místě nebo na podkladě vyjádření jiných orgánů, 
činí lhůta k vyřízení podané stížnosti 10 dnů ode dne jejího doručení. Stížnosti, které nelze 
vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit jen ve výjimečných 
případech se souhlasem ředitele školy. O důvodech musí být stěžovatel vyrozuměn. 
13. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření 
potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn. 
 
g) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace 
 
1. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací 
Ředitel školy je oprávněn určit svého zástupce či jiného administrativního pracovníka 
k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací. Žádost o poskytnutí informace se 
podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, 
elektronickou poštou či na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k 
poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce povinné osoby místo požadované informace 
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sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní informace 
tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. 
Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost 
vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, 
nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořízení kopie nebo na paměťových mediích. 
 
2. Ústní žádost 
Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na 
písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. 
 
3. Písemná žádost 
Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o 
zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání 
žádosti. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči škole nebo kdo žádost podal, pověřený 
pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
nepodléhá evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Pokud je žádost nesrozumitelná, 
není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník 
vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li 
žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí 
žádosti. 
 
Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, pověřený pracovník žádost odloží a 
odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví 
povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu). Pověřený pracovník poskytne žadateli 
informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti 
podle odstavce 3. O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník. 
Patnáctidenní lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze 
z následujících důvodů: 
a) vyhledání a sběr požadovaných informací ve spisovně školy 
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných 
v jedné žádosti, 
c) konzultace s jiným orgánem státní správy, který má vážný zájem na rozhodnutí o 
žádosti, 
d) informace je uložena mimo školu. 
Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení 
lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před plynutím patnáctidenní lhůty . 
 
4. Odmítnutí informací 
4.1. Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve 
lhůtě do 15 dnů, popřípadě prodloužené lhůtě o 10 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydá 
v případě odložení věci . 
4.2. Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. a musí 
obsahovat následující náležitosti (viz příloha č. 1 – vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí 
informace): 
a) název a sídlo školy, 
b) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, 
c) označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo, právnické 
osoby), 
d) výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované 
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žadatelem, 
e) odůvodnění, které obsahuje důvod zamítnutí poskytnutí informace, včetně každého 
omezení práva na informace s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů, 
f) poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době odvolání, 
g) vlastnoruční podpis statutárního představitele školy s uvedením jména, příjmení a 
funkce, 
h) jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka. 
4.3. Jestliže škola ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne žadateli informace nebo nevydá 
rozhodnutí o odmítnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo 
poskytnutí informace odmítnuto. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž 
některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření 
vyloučených informací. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání 
prostřednictvím školy ke zřizovateli a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nebo 
ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odstavci 1. 
Rozhodnutím o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. Možnost 
soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena. 
 
5. Evidence žádostí 
Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá pracovník pověřený evidencí pošty. 
Po zaevidování ji neprodleně předá určenému zástupci ředitele nebo určenému pracovníkovi. 
Žádost doručenou osobně, faxem, elektronickou poštou přijímá určený zástupce ředitele nebo 
určený pracovník, případně ředitelka školy. Údaje v evidenci žádostí jsou ochráněny podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, platném znění.  
 
6. Náklady a jejich úhrada, lhůty 
 
6.1. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním 
informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací 
žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady 
nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo 
zálohy. Úhrady nákladů jsou příjmem školy. 
 
6.2. Škola vždy zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která obsahuje následující údaje: 
 
a) počet podaných písemných žádostí o informace, 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání 
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (bez uvádění osobních údajů) 
d) případně další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 
 
6.3. Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt, na rozhodnutí o odmítnutí 
poskytnutí informace a na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí zákon č. 500/2004 Sb., o 
správním řízení (správní řád), v platném znění, s výjimkou ustanovení o obnově řízení a o 
přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. V souvislosti s poskytováním informací 
vydává škola sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované 
informace. V osobních nákladech se účtují skutečné mzdové náklady zaměstnance 
vyhledávajícího informaci. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se 
zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. 
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h) Přehled nejdůležitějších předpisů a informací 
 
Předpisy, kterými se škola řídí jsou dostupné: 
a) v archivu sbírek zákonů 
b) na elektronických nosičích dat 
c) v kanceláři ředitele školy  
 
Místo a čas, kde jsou předpisy k nahlédnutí: ředitelna ZŠ, čas stanoven po domluvě 
 
Seznam nejdůležitějších předpisů: 
e) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
f) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
v platném znění, 
g) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
h) prováděcí předpisy ke školskému zákonu. 
i) zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
 
Jiné volně přístupné informace: 
j) výroční zpráva o činnosti školy, 
k) výroční zpráva o hospodaření školy. 
 
i)  Sazebník úhrad za poskytování informací 
 
Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním 
informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací 
žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady 
nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo 
zálohy. Úhrady nákladů jsou příjmem školy (viz příloha č. 2 – sazebník úhrad nákladů 
vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 
Sazebník se upravuje podle vývoje nákladů na zpracování a rozšiřuje se případně o další 
sjednané položky se žadatelem. 
 
 

Úkon Jednotka Sazba Kč 

Kopie na kopírovacích 
strojích, jehličkových, 
inkoustových a laserových 
tiskárnách 

Stránka A4 3,- 

Kopírování na nosič dat FD CD 50,- 

Nadstandardní pomoc při 
vyhledávání a 
zpracování vyžádaných 
složitých informací 
v archivu, pomocí výpočetní 
techniky apod. 

Pracovní hodina 150,- 

Odeslání informace poštou, formát obálky, balík dle druhu a 
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poštovné, balné (viz příloha 
č. 2) 
 

sazebníku 
 

Nutné využití telefonu, faxu 
k podání vyžádané informace 

Impuls Dle sazebníku 

 
 j) Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok  (2016) v oblasti poskytování informací 
 
1. Počet podaných písemných žádostí o informace: 0 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí 
o odmítnutí poskytnutí informace (bez uvádění osobních údajů): není 
4. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: nejsou. 
 
Příloha č. 1 
VZOR ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ INFORMACE 
 
Název a sídlo (jméno, příjmení, funkce) 
Čj.: 
Datum vydání rozhodnutí 
Označení žadatele (jméno a příjmení nebo název a sídlo ) 
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Výrok 
V souladu s (uvést konkrétní ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.) se informace (uvést jaké 
informace se žadatel domáhal), o kterou jste žádal(a) v žádosti ze dne (uvést den podání ve smyslu 
§ 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.) neposkytuje 
 
Odůvodnění: 
Uvést odůvodnění každého omezení práva na informace, včetně příslušných ustanovení zákona č. 
106/1999 Sb. 
 
Poučení o odvolání 
Uvést, že proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání (označit povinný subjekt), a to do 15 
dnů ode dne doručení, prostřednictvím (označit subjekt, který rozhodnutí vydal). 
 
Jméno, příjmení a funkce 
statutárního představitele 
vlastnoruční podpis 
Příloha č. 2 
S a z e b n í k 
úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Úhrada za pořízení kopií 
za pořízení jedné strany kopie A4 2,00 Kč 
za pořízení oboustranné kopie A4 4,00 Kč 
za pořízení jedné barevné strany kopie A4 6,00 Kč 
za pořízení oboustranné barevné kopie A4 12,00 Kč 
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Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem 
50 g 13 Kč, 100 g 17 Kč, 500 g 21 Kč 
Doporučené psaní 29,- 37,- 39,-  
Ceny doplňkových služeb k hlavním službám 
 
Dodejka 
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku 10,-Kč 
Dodání do vlastních rukou adresáta, jeho zmocněnce nebo zákonného zástupce 
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku 8,-Kč 
 
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta 
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku nebo poštovní poukázku 8,-Kč 
 
Dobírka 
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku 12,-Kč 
 
Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě 
a) písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví 
předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou, která mu 
bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení 
platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení, 
b) při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a 
po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně. 
c) u obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu 
udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem výdajem 
školy. 
 
SEZNAM ZKRATEK 
ANJ - anglický jazyk 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CJL, Č - český jazyk a literatura 
Pr, Kol, Str… - zkratky jmen pracovníků školy 
ČR - Česká republika 
D, DEJ - dějepis 
IKT - informační a komunikační technologie 
LVVZ - lyžařský výcvikový kurz 
MAT, M - matematika 
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
N, NEJ - německý jazyk 
Např. - například 
RVP - rámcový vzdělávací program 
ŠVP - školní vzdělávací program 
TU - třídní učitel 
TV - tělesná výchova 
Uč - učitelé 
ÚP - úřad práce 
VP - výchovný poradce 
VPP - vedlejší pracovní poměr 
VV - výtvarná výchova 
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15. Závěr   

   
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kácov děkuje všem pedagogům i provozním 
zaměstnancům, paní starostce, členkám i členům zastupitelstva i ostatním pracovnicím a 
pracovníkům Městyse Kácov,  kteří při výuce i při jejím technickém zajišťování přispěli 
k úspěšnému zvládnutí úkolů školního roku 2016/2017. 
  
Výroční zprávu o činnosti za rok 2016/2017 vypracoval dne 30.09. 2017 
  

 
 
 

Mgr. František Procházka  
                                      ředitel ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 

 

 
 

 

 
Školská rada projednala a schválila tuto výroční zprávu dne 03.10.2017 
 
 
Bez připomínek   /   s těmito připomínkami: 
 
 
Podpisy členů školské rady: 
 
 
Ing. Jana Pěkná 
 
 
Ing. Karel Kymla 
 
 
Mgr. Jana Keltnerová 
 
 
Petra Martináková 
 
 
Kamil Pokorný 
 
 
Monika Kadeřábková 
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Základní škola a Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora 
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1. Úvod  

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a 

minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního 

sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. 

Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech uvedených s cílem zabránit výskytu rizikového 

chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. 

 Minimální preventivní program (MPP) naší školy vychází ze školní preventivní strategie, která je 

začleněna do ŠVP ZV Tvořivá škola – Místo pro život. 

Minimální preventivní program školy je zpracován na základě Metodického pokynu k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28), který do 

prevence rizikového chování zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům:  

  

 záškoláctví 

 šikana, násilí, agrese, kyberšikana 

 kriminalita, delikvence, vandalismus  

 rasismus, xenofobie 

 užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) 

 onemocnění HIV/AIDS, hepatitida 

 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

 rizikové sporty a doprava 

 působení sekt 

 domácí násilí 

 zanedbávání, týrání a zneužívání dětí (včetně komerčního sexuálního zneužívání) 

 ohrožování sexuální výchovy mládeže  

 poruchy příjmu potravy (bulimie, mentální anorexie) 

 

Při zpracování Minimálního preventivního programu nám jako další podklady slouží:  
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 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2013 – 

2016  

 Koncepce podpory mládeže 2014 - 2020 

 Metodický pokyn MŠMT k šikanování ve školách č. j. 22294/2013-1 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování 

mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn k jednotnému 

postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 

10 194/2002 -14  

 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 

423/1999 -22  

  Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování 

kriminality dětí a mládeže, postup při prověřování a dokumentování kriminality dětí č. j. 14 

144/1998-22 

2.  Charakteristika školy  

Jsme základní škola s právní subjektivitou. Pracujeme podle školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Tvořivá škola – Místo pro život (1. – 9. ročník). 

 Škola má 2 budovy, kde vyučující vykonávají dohledy v době před vyučováním, o 

přestávkách, ve školní jídelně. 

Počet žáků: celkem: 107 

    1. stupeň: 81 žáků (44 chlapců, 37dívek) 

2. stupeň:  44 žáků (23 chlapců, 21 dívek)  

Počet tříd:     9 

Počet učitelů:   11 

Nadpoloviční většina jsou žáci dojíždějící z okolních vesnic. 

Rizikové faktory: Někteří přijíždějí brzy ráno, takže je potřeba ošetřit čas před začátkem 

vyučování. Pokud mají odpolední vyučování, opět je zde čas do odjezdu dopravních prostředků. Na 

1. stupni mají žáci možnost chodit do školní družiny, na 2. stupni se ráno dojíždějící žáci 

shromažďují v jedné třídě – na chodbě je pedagogický dohled. Odpoledne mohou využívat 

počítačovou třídu. 

Riziková místa: a) ve škole: dívčí i chlapecké záchody, dívčí šatna 2. stupně 
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    b) mimo školu: autobusová a vlaková zastávka 

3. Garant programu a spolupracovníci 

 ředitel školy Mgr. František Procházka je garantem MPP 

 za koordinaci preventivních aktivit v tomto školním roce zodpovídá školní metodik 

prevence rizikového chování Mgr. Jana Keltnerová 

 ŠMP spolupracuje s výchovnou poradkyní Mgr. Janou Keltnerovou, ostatními 

pedagogickými pracovníky školy, s odborníky a institucemi zabývajícími se problematikou 

rizikového chování žáků 

 ŠMP seznamuje ředitele školy s aktualizovaným programem 

Na realizaci MPP se podílí vedle metodika prevence, výchovného poradce, učitelů VO a VZ i celý 

pedagogický sbor, ostatní pracovníci školy, rodiče a další instituce, které se zabývají prevencí 

rizikového chování. Je zaměřen na osvětu všech žáků naší školy, respektuje jejich věk a osobnostní 

zvláštnosti. 

4.  Vnitřní informační zdroje  

4.1 Knihovna, videotéka  

Metodické učební materiály a další pomůcky:  

- Michal Miovský – Prevence rizikového chování ve školství (I. – IV.) 

- Jak překonat problém s alkoholem 

- Drogová závislost, J. Presl 

- Drogy, co bychom o nich měli vědět, M. Borník 

- Alkohol, drogy a naše děti, MUDr. K. Nešpor (texty) 

- Romantické období končí, MUDr. K. Nešpor 

- Jak překonat problém s hazardní hrou 

- Oči hadů, 1., 2. a 3.díl (VHS) 

- Drogová závislost, Drop-in 

- Zdravá škola, Národní centrum podpory zdraví 

- Řekni drogám NE, VZP ČR 

- Sexuální výchova (VHS) 

- Prevence obchodu s ženami (VHS, kniha), B. Šimerová 

- Bulletin (Národní protidrogová centrála) 

- Průvodce dětského svědka v trestním řízení, 2005 

- Já občan, 2005, SVOD 

- Všech pět pohromadě, výchova ke správné výživě dětí a mládeže, Venkovský prostor 

- Víš, kdo jsi? Psychotesty pro mládež, 2000, Portál 

- Psychologické testy pro kluky a děvčata, 2000, Portál 
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- Co dělat..., kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí 

- Lesk a bída drog, 1999, VOTOBIA 

- Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence 

- Droga, poznej svého nepřítele 

- První pomoc není věda 

- První pomoc u dětí, MUDr. Pavel Srnský 

- Ochrana člověka za mimořádných událostí, živelní pohromy, FORTUNA 

- Sám sebou, 6. třída, 1996 

- Výchova ke zdraví - zdravý životní styl, pracovní sešit pro 6. - 9. ročník ZŠ, FORTUNA 

- Udržitelný rozvoj, 2012, Sluňákov 

- Metodika sexuální výchovy, Vladimír Taubner, FORTUNA 

- Hry pro tvořivé myšlení, Portál 

 

4.2 Další preventivní opatření 

- možnost konzultace pro žáky i rodiče – v době konzultačních hodin VP,ŠMP (PO 12:00 – 

14:00), před vyučováním, po vyučování, kdykoli po domluvě 

- schránka důvěry pro anonymní dotazy 

- stabilní informační nástěnka výchovného poradce a metodika prevence 

- průběžné zaznamenávání a dokumentace mapující konkrétní plnění MPP 

4.3  Řešené případy ve škole 

Získávání informací:  a)  z vlastních zdrojů na základě pozorování chování žáků 

b) na základě informací od jiných žáků, rodičů, ostatních občanů 

 

Zatím můžeme na základě předešlých zjištění konstatovat, že kouření tabáku, pití alkoholu a 

užívání léků není dětmi považováno za drogu. 

Kromě záškoláctví, mírnějších projevů násilí, ubližování, pomlouvání, krádeží mezi dětmi, kouření 

mimo školu, nevhodného chování vůči vyučujícím se na škole neobjevují jiné závažnější problémy.  

Záležitosti byly většinou řešeny pohovorem třídního učitele, výchovného poradce nebo metodika 

prevence se žáky, se třídou, případně s rodiči. V některých případech byla udělena výchovná 

opatření podle školního řádu. Záškoláctví je průběžně řešeno s pracovnicemi OSPOD v Kutné 

Hoře. 
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5. Vnější zdroje a opory školy: 

5.1 Adresář organizací primární prevence 

název organizace jméno odborníka kontakt 

krajský koordinátor M. Řezníková 257 280 757 

PPP Kutná Hora PhDr. M. Skalníková  

PhDr. Blahová 

731 417146, 327 311 362 

skalnikova@pppsk.cz 

blahova@pppsk.cz 

PPP Vlašim PhDr. Suchopárová 

 

317 844 895 

PPP Benešov Mgr. Červová 317 722 904 

Meta, o.p.s. Mgr. Tereza Vágnerová 773 304 514 

vagnerova@meta-ops.cz 

PPP Kolín Mgr. V. Nedbalová 321 722 116 

731 581 323 

OSPOD Kutná Hora Mgr. Netolická 327 710 284 

netilicka@mu.kutnahora.cz 

Policie - PIS  Kutná Hora D. Votroubek 974 875 207 

Linka důvěry Kutná Hora  327 511 111, 602 874 470 

SVP Kolín PhDr. Jan Čuchal 

 

 777 738 794 

info@svp-kolin.cz 

 

Úřad práce Kutná Hora Bc. M. Přecechtělová 327 514 013 

Prostor plus o.s. Kolín Mgr. Michala Michlová 604 937 300 

info@os-prostor.cz 

ACET A. Štěpánovský 

R. Pospíšil 

728 328 924 

602 458 184 

radek.pospisil@tiscali.cz 
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Společně k bezpečí Mgr. M. Veselá  

 

604 554 231 

vesela@spolecnekbezpeci.cz 

 

Magdalena Kolín MUDr. G. Jinochová 733 193 646 

ambulance@magdalena-

ops.cz 

 

PPK Praha PaedDr. Z. Kašparová 257 217 365 

Charita Kutná Hora Bc. M. Macková 731 598 876 

VISK     

 

Mgr. J. Holý visk@visk.cz 

 

 

5.2 www. stránky 

1. Středočeský kraj:   www.kr-stredocesky.cz 

 www.visk.cz 

2. MŠMT:    www.prevence-info.cz  

3. Magdalena Kolín:  www.magdalena-ops.cz 

4. Centrum krizové intervence Kutná Hora : www.cki.kh.cz 

5. ACET Chrudim:  www.acet.cz 

6. SVP Kolín:    www.os-prostor.cz 

5.3 Vzdělávání pedagogů 

 Pedagogové se v rámci svých možností zúčastní aktivit zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci 

rizikových projevů chování. Škola jim poskytne nabídku programů seminářů a školení zabývajících se touto 

tématikou. 

 ŠMP přeposílá kolegům info, články a internetové odkazy k dané tematice  

 VP a ŠMP se pravidelně účastní akcí pořádaných PPP a ÚP v Kutné Hoře 

 

5.4 Seznam nízkoprahových a ambulantních zařízení poskytujících sekundární a terciální 

prevenci v oblasti závislostí 

mailto:ambulance@magdalena-ops.cz
mailto:ambulance@magdalena-ops.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.visk.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.magdalena-ops.cz/
http://www.cki.kh.cz/
http://www.acet.cz/
http://www.os-prostor.cz/
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 Středisko pro mládež a rodinnou terapii 

 Apolinářská 4A, Praha 2 

 telefon 224 911 364 

 dr. Vodňanská 

 pozn.: placené služby 

  detox 

  klienti od 6 let 

 Prev – centrum 

 Na Folimance 13 a 15, Praha 2 

 telefon 222 561 821 

 dr. Skalík 

 pozn.: zejména klienti ve věku 6. - 9. třídy ZŠ až SŠ 

  vzdělávaní v oblasti primární prevence 

 www. prevcentrum.cz 

 Rodinná poradna pro problémové uživatele drog 

 Vratislavova 11, Praha 2 

 telefon 224 235 597 

 MUDr. Frouzová 

 pozn.: děti od 14 let 

  placené služby 

 ESET 

 Hektorova 805, Praha 4 

 telefon 279 227 718 

 pozn.:  rodinná terapie 

   skupina pro rodiče 

  letní psychoterapeutické pobyty rodičů s dětmi 

  klienti spíš od 15 let 

 Středisko výchovně-léčebné péče Triangl 
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 Thomayerova nemocnice, Praha 4 

 telefon 261 084 011 

 pozn.: klienti od 6 do 15 let 

  vzdělávání pedagogů, informační servis 

 K – centrum  

Kutnohorská 17, Kolín  

 Monika Dvořáková, 321 715 004, 777 847 071 

 pozn.: pracuje s uživateli drog, s rodinami, jehly, kontakty na léčebny 

 

6. Cíle prevence na škole 

Základní cíle prevence rizikového chování naší škole jsou: 

 výchova žáků ke zdravému životnímu stylu s cílem zabránit výskytu rizikového chování 

v daných oblastech 

 sociální a osobnostní rozvoj žáků i rozvoj jejich komunikačních dovedností 

 osvojením umožnit žákům sebepoznání, posílení pozitivních vlastností a sebedůvěry, 

poznání druhých a respektovaní individuality svých vrstevníků 

 vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře, která je přiměřená jejich 

věku, zvyšováním odolnosti vůči sociálně nežádoucím jevům zajistit podnětné sociální 

klima ve škole, prostředí vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli, předcházení vzniku 

jakékoliv formy rizikového chování 

 nabídnout žákům seberealizaci ve volnočasových aktivitách školy a vést žáky ke zdravému 

životnímu stylu, formování a upevňování odpovědného postoje žáků za své zdraví 

 zlepšit znalosti žáků v oblasti rizikového chování, posilovat jejich správné hodnoty a postoje 

 zvyšovat sociální kompetence žáků, rozvíjet dovednosti zakotvené v ŠVP 

 realizovat aktivity preventivního programu v rámci školních i volnočasových aktivit 

 nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost 

 vytvořit funkční preventivní program školy 

 získávat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nutnosti  

     prevence a její realizace 
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 zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti, zlepšovat sebeovládání a nenásilné zvládání  

     konfliktů 

 zajistit žákům příjemné a podnětné prostředí, aby do školy chodili „rádi“ 

 zapojit organizace do preventivního programu školy 

 usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou 

 podporovat průběžné vzdělávání všech pracovníků školy v oblasti prevence rizikového  

    chování 

 snížit počet rizikového chování u žáků školy (záškoláctví, potírání projevů šikany,  

     kyberšikany, nadřazenosti atd.) 

 vytvořit právní vědomí, mravní a morální hodnoty, společenské normy 

 udržet příznivé sociální klima – pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu 

 Předcházení rizikovému chování na škole slouží začlenění MPP do osnov a učebních plánů 

školního vzdělávacího programu školy, zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu a řešením 

aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole. MPP je založen na 

podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce, zapojení celého pedagogického 

sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Velmi důležitou oblastí je podpora 

smysluplného využívání volného času. 

 

7. Prevence – obsah a aktivity 

7.1 Aktivity pro žáky  

Specifická všeobecná prevence: 

 výukové bloky – zaměřené na prevenci rizikového chování  - kouření, alkoholizmus, 

nelegální drogy, násilí, šikana, kyberšikana, vandalizmus, rasizmus, HIV /AIDS, rizikové 

sexuální chování  - realizace ŠMP, učitelé ZSV a odborných předmětů, externí pracovníci 

Nespecifická prevence: 

 výukové bloky týkající se zdravého způsobu života  - realizace ŠMP, učitelé ZSV a 

odborných předmětů, externí pracovníci 
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 sportovní akce – turistické, sportovní, lyžařské kurzy 

 kulturní akce – výstavy, návštěvy divadla, kina, exkurze 

 environmentální projekty 

 poradenská činnost – VP, ŠMP, ŘŠ 

 

 Pravidelné školní aktivity 

září – leden 

Celoškolní exkurze  

Nepovinný předmět náboženství 

Kácovský školní desetiboj (stadion v Kácově, 1. – 9. ročník) 

Branný den v Klenku (sport, mimořádné situace, poplachy, evakuace, tel. čísla) 

Vánoční turnaj ve volejbale  

Turnaj ve florbale (chlapci) 

Turnaj ve florbale (dívky) 

Projekt Halloween (1. stupeň) 

Divadelní představení (Kácov, Kolín, Kutná Hora, popř. Praha – dle aktuální nabídky) 

Zásady první pomoci (odborná přednáška s praktickými ukázkami) 

Vycházky (turistické pochody) – okolí Kácova 

Celodenní exkurze (2. stupeň)  

Vánoční besídky jednotlivých tříd 

Pečení perníčků, výroba vánočních ozdob 

Vánoční tvoření, zdobení vánočního stromu 

Vánoční trhy spojené s kulturním vystoupením žáků 

Předvánoční žákovská dílna (výtvarná a dekorativní činnost) 

Výuka bruslení v Ledči nad Sázavou 

únor – červen  

LVVZ žáků 7. ročníku ve Velké Úpě (doplněno žáky z jiných ročníků) 
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Ekocentrum Vlašim 

Den Země (projekt) 

Okresní kolo v odbíjené (dívky) 

Přírodovědný den (celá škola) – ve spolupráci s LČR, s. p. 

Malá kopaná (chlapci)  

Den otevřených dveří 

Turnaj ve volejbale „O pohár Posázaví” 

Divadelní představení 

Školní olympiáda  

Běh naděje (humanitární akce) 

Školní výlety jednotlivých tříd 

Beseda s protidrogovou tematikou 

Den s Policií ČR – MŠ, 1. stupeň 

Dopravní soutěž, jízda zručnosti (školní hřiště) 

Školní akademie, slavnostní šerpování žáků 9. ročníku 

  

    7.1.1 Volnočasové aktivity mimo vyučování 

 Práce se žáky 1. stupně ve školní družině  - cca 50 žáků, provoz družiny od 6.30 hod. do 

7.15 hod., od 11.05 do 16.00 hod. 

 Kroužky (probíhají v odpoledních hodinách po celý týden, rozvíjejí talent a vyplňují volný 

čas dětí): 

- hra na hudební nástroj (kytara, klavír, flétna, violoncelo, akordeon) 

- volejbalový 

- výtvarný 

- hasičský 

- keramika 

- sportovní 

 

 Volnočasové aktivity jednotlivých tříd 

7.2 Aktivity pro rodiče 
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  rodiče budou seznámeni s MPP prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách 

  dny otevřených dveří 

  vánoční trhy 

  metodická pomoc rodičům, jejichž dítě má problémy s návykovými látkami 

  obecné informace o drogách 

  informace rodičů o způsobu řešení přestupků, seznámení se sankcemi  

 za porušení školního řádu 

 spolupráce s rodiči, jejichž dítě má nějaký handicap 

  informace o různých aktivitách žáků na webových stránkách školy 

7.3. Začlenění prevence do výuky 

Aby byla prevence úspěšná, musí odpovídat potřebám cílové skupiny.  

Důležitým bodem preventivního plánu je jeho konkrétní začlenění do výuky, což napomáhá lepší 

kontinuitě celého preventivního působení, jelikož je vedle formování osobnosti žáka a budování 

pozitivního sociálního klimatu v kolektivu zaměřeno na dostatečnou informovanost žáků v oblasti 

této problematiky. 

Na 1. stupni je v hodinách prvouky a přírodovědy kladen důraz hlavně na rozvíjení schopnosti 

diskutovat, řešit problémy a konflikty prostřednictvím komunitního kruhu a na nebezpečí kouření a 

požívání alkoholických nápojů. Děti jsou informovány o možném zneužívání léků a orientačně o 

jiných drogách. 

Na 2. stupni v hodinách chemie a přírodopisu se žáci seznamují s různými druhy návykových látek 

a jejich škodlivými vlivy na organismus. V hodinách zeměpisu se zeměmi, ve kterých se drogy 

pěstují a odkud se dovážejí do České republiky. V hodinách výchovy ke zdraví a k občanství jsou 

vedeni k osvojení preventivních ochranných kompetencí formou sociálních her, ve kterých se učí 

obhajovat svůj názor, řešit konflikty ve třídě, trénovat způsob odmítání. Využívají i formy 

samostatných projektů za použití dostupné literatury a informací na internetu. 

Začlenění prevence do školního vzdělávacího programu 

Prvouka 

1. ročník Člověk a jeho zdraví Rozlišování správného a nesprávného chování 

     Umění svěřit se 
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2. ročník Člověk a jeho zdraví Bezpečná domácnost 

     Zdravá strava 

     Obezřetné chování (Linka důvěry) 

3. ročník Člověk a jeho zdraví Obezřetné chování 

     Vyhledávání pomoci 

Přírodověda 

4. ročník Člověk a jeho zdraví Odmítání návykových látek 

     Osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém   

                prostředí 

5. ročník Člověk a jeho zdraví Návykové látky a zdraví – odmítání návykových   

                   látek 

     Hrací automaty a počítače 

Výchova k občanství 

6. ročník Člověk ve společnosti Lidská setkání, vztahy mezi lidmi 

7. ročník Člověk ve společnosti Vnitřní svět člověka 

8. ročník Stát a hospodářství  Lidská práva, práva dítěte 

9. ročník Stát a právo   Protiprávní jednání 

Výchova ke zdraví 

6. ročník Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence  

     Šikana a jiné projevy násilí 

     Bezpečné chování 

  Zdravý způsob života     

  Prevence zneužívání návykových látek 

     Alkoholismus 

     Kouření  

7. ročník Hodnota a podpora zdraví 

  Vztahy mezi lidmi  

  Prevence zneužívání návykových látek 
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      Drogy a jejich účinky 

      Drogy a legislativa 

      Centra odborné pomoci 

      Závislost 

      Zdravotní a sociální rizika drog 

   

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

      Agresivita, projevy násilí 

      Linky důvěry, krizová centra 

   

  Chemie 

9. ročník Organické sloučeniny, chemie uhlíku 

     Škodlivé účinky organických rozpouštědel na lidský  

                    organismus a jejich zneužívání 

  Alkoholy  Škodlivost nadměrného užívání alkoholických   

         nápojů 

     Vznik alkoholové závislosti  

  Léčiva a návykové látky 

     Volně i nezákonně prodávané drogy 

     Následky, které se objevují po jejich konzumaci 

Začlenění prevence do dalších předmětů: 

český jazyk – slohové práce a mluvní cvičení na témata - šikana, rasismus, mezilidské vztahy, 

                        charitativní činnost (případné zapojení se do nějaké dobročinné akce) 

zeměpis – problematika chudých zemí, humanitární pomoc, ekologie, ekologické problémy 

                 jednotlivých zemí, problematika zdravého životního stylu v jednotlivých zemích, země  

                 s největší produkcí a distribucí drog  

přírodopis – negativní dopad nezdravého životního stylu na lidský organismus, ekologie, zvládnutí 

                      první pomoci, dopad návykových látek na lidský organismus 
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pracovní činnosti – zdravá výživa 

výtvarná výchova – plakáty, výzdoba školy k danému tématu, vytvoření plakátů  

tělesná výchova – doping 

 

8. Program proti záškoláctví  

Záškoláctví je jedním z typů rizikového chování a patří do kategorie poruch chování.  Znamená to 

„nechození do školy“, „chození za školu“, tj. úmyslné zameškávání školní docházky bez závažných 

důvodů, z vlastní vůle, většinou bez vědomí rodičů nebo zákonných zástupců.  Jedná se o 

přestupek, protože je to chápáno jako porušení školního řádu dané školy a zároveň školského 

zákona, který mluví o povinné školní docházce. Za záškoláctví je považována neomluvená absence 

žáka ve škole, přičemž absenci omlouvá učitel po písemné žádosti rodičů nebo zákonných zástupců. 

Záškoláctví může mít různé podoby, proto Kyriacou (2005) uvádí pět kategorií: pravé záškoláctví, 

záškoláctví s vědomím rodičů, záškoláctví s klamáním rodičů, útěky ze školy a odmítání školy. 

Pravé záškoláctví – jde o situaci, kdy žák není z různých důvodů ve škole, ale rodiče si myslí, že 

tam je. Pak nastává problém s neomluvenými absencemi, protože rodiče neví, kdy žák nebyl ve 

škole, takže nemohou napsat omluvenku, ani kdyby chtěli.  

Záškoláctví s vědomím rodičů se často děje i za podpory rodičů, kdy využívají žáka doma 

k různým pracím nebo hlídání mladších sourozenců místo toho, aby ho poslali do školy. 

Záškoláctví s klamáním rodičů probíhá v případech, kdy se žák doma vymluví na nějaké 

zdravotní potíže nebo jiné důvody, proč nejde do školy, popřípadě rodiče až dodatečně informuje o 

tom, že nebyl z nějakého důvodu ve škole, a oni mu pak napíší omluvenku.  

Útěky ze školy – jde o situace, kdy dítě ráno do školy přijde, ale během vyučování odejde bez 

omluvy ze školy.  

Odmítání školy nastává v případech, kdy představa docházky do školy způsobuje žákovi psychické 

potíže, většinou po prožití nějaké negativní situace. 

Nejčastějšími důvody záškoláctví mohou být: 

Negativní vztah ke škole může mít žák, který nemá potřebu získávat nové vědomosti, dovednosti, 

návyky, nechce se učit, školu bere jako ztrátu času, tím pádem má většinou špatný prospěch. 

Negativní vztah ke škole může mít i žák mimořádně nadaný, pokud učitel správně nepodchytí jeho 

zájem o nové informace, nepřipraví mu nové úkoly, aby se nenudil. 
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Nepřiměřené požadavky a nároky na žáky vedou často k neúspěchům a rezignaci na školní 

docházku. 

Negativní citové zážitky způsobené opakovanými neúspěchy, špatnými známkami, problémy se 

začleněním do třídního kolektivu mohou vést k odporu ke školní docházce. 

Vrstevnické skupiny mají v období dospívání na jedince větší vliv než rodiče a škola, vysedávání 

v parku, restauraci apod. je zajímavější. 

Stres způsobovaný školními situacemi, obavami z výuky může vést k odporu ke škole. 

Rodinné problémy jako různé hádky, rozvody, násilí, alkoholizmus, nezaměstnanost, tragická 

událost – to vše jsou jevy, které žák obtížně prožívá, odrážejí se na jeho psychice a většinou je 

potřeba odborná pomoc. 

Strach a šikana způsobují, že se žák bojí nejen pobytu ve škole, ale i cesty do školy nebo ze školy, a 

proto si vymýšlí různé důvody, aby tam nemusel. Proto je po odhalení šikany nutné její řádné 

vyšetření a odstranění. 

Zneužívání návykových látek vede často u žáků k nezájmu o školu, potřebě opatřit si peníze na 

drogu (většinou trestnou činností) v době, kdy by měli být ve škole.  

Z uvedených příkladů vyplývá, že příčiny záškoláctví je možné najít ve společnosti, v rodině, ve 

škole, v osobnosti jedince, ve vrstevnickém prostředí a často je velmi obtížné ty správné důvody 

odhalit. 

 

8.1 Prevence - doporučené postupy a metody z hlediska pedagoga 

Právě při zjišťování důvodů záškoláctví je úloha učitele nezastupitelná. On většinou jako první 

zaregistruje zvýšené absence, problémy s omluvenkami a měl by začít zjišťovat příčiny. To je jeden 

z hlavních úkolů pro učitele, rodiče, případně i pro psychology. Jak již bylo uvedeno, příčiny 

mohou být různé a náprava již rozvinutého záškoláctví bývá obtížná, proto by se měla věnovat 

maximální pozornost prevenci.  

 Prvním krokem k nápravě je problém včas rozpoznat a porozumět individualitě dítěte. Nezbytnou 

podmínkou pro hledání účinných postupů pro řešení vzniklých obtíží je spolupráce rodičů, učitele i 

poradenských pracovníků školy. 

Rámcový koncept MŠMT Co dělat, když …pro případ záškoláctví uvádí následující postupy ze 

strany školy:  

- nutná přátelská komunikace se žákem o konkrétním chování, bez odsuzování  
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- zjišťování pocitů, prožívání situace žákem, jak své chování hodnotí 

- společné hledání cesty k nápravě, podat pomocnou ruku při snaze o nápravu 

- komunikovat s rodiči, vést je k porozumění důvodům dítěte pro záškoláctví 

- získat rodiče pro hledání a případné odstranění možných důvodů v rodině 

- dohodnout společnou kontrolu domluveného a seznámit rodiče s případnými sankcemi při 

nezlepšení situace  

8.2 Prevenci, postupy, metody a postihy při záškoláctví přesně stanovilo MŠMT v Metodickém 

pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 

záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14): 

- Čl. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

V Praze dne 11. března 2002 

Čj.: 10 194/2002-14 

 

Metodický pokyn 

k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 

564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, následující 

jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol z vyučování a při 

prevenci a postihu záškoláctví v základních a středních školách: 

 

Čl. I 

Prevence záškoláctví 

(1) Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád
1
. V případě podezření z 

nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může ředitel školy v dané 

věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o spolupráci věcně příslušný 

správní orgán. 

 

(2) Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel.  

Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence ve 

spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka.  

Součástí prevence je: 

a) pravidelné zpracovávání dokumentace o absenci žáků 

b) součinnost se zákonnými zástupci 

c) analýza příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření 

d)výchovné pohovory s žáky 

e) spolupráce se školním psychologem a institucemi pedagogicko psychologického poradenství 

f) konání výchovných komisí ve škole 

g) spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí apod. 

 

                                                 
1
  § 3 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. II 

Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných 

subjektů 

(1) Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými 

právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě vychovatel domova mládeže, pokud jde o 

nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže); zletilý žák omlouvá svou 

nepřítomnost sám. 

(2) Základní a střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení 

nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro 

děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého 

žáka (popřípadě vychovatelem domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy 

ubytovaného v domově mládeže) nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze 

v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. 

(3) Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. 

praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť 

zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.  

 

(4) Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté 

nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako 

součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o 

nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené v odstavci 2. 

 

(5) Školy a zdravotnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, jsou v souladu s § 10 

odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, povinni oznamovat orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech 

jedná o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje (o děti, které vedou zahálčivý nebo 

nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku; o děti, jejichž 

rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo tato práva nevykonávají či 

jich zneužívají apod.).  

 

(6) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, 

který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. 

Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka 

nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý 

žák pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání 

jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce 

nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede 

zápis z pohovoru (doporučený vzor - příloha č. 1), do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý 

se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.  Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis 

podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným 

zástupcem nebo zletilým žákem se do zápisu zaznamená. 

 

(7) Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost, může ředitel školy v zájmu 

zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky 

z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany 

dětí
2
.  

 

                                                 
2
  §  4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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(8) Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, 

které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný 

zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní 

metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla 

zřízena. 

 

(9) Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným 

dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který 

zúčastněné osoby podepíší (doporučený vzor - příloha č. 2). Případná neúčast nebo odmítnutí 

podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii 

zápisu. 

 

(10) V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví (doporučený vzor - příloha č. 3) s náležitou 

dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu 

úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy
3
.  

 

(11) V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci 

pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení 

zákona
4
, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, 

kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení 

mravní výchovy mládeže
5
. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána 

příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu. 

Čl. III 

Závěrečné ustanovení 

(1) Ustanovení čl. II odst. 1 až 5 jsou stanoveny v dohodě se Sdružením praktických lékařů pro děti 

a dorost České republiky. 

(2) Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

 

Mgr. Eduard Zeman 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

9. Program proti šikanování 

9.1 Program proti šikaně 

Co to je šikanování 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného 

žáka, případně skupinu žáků.  Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků 

jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 

důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

                                                 
3
 §10 odst. 4 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

   Čl. l3 odst. 13  Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 14269/2001-26. 
4
 § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

5
 § l67, § l68 a § 217 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

   § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. 

Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. 

 

1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

 

 Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. 

 Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 

 O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 

 Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 

 Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 

 Stává se uzavřeným. 

 Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 

 Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. 

 Zašpiněný nebo poškozený oděv. 

 Stále postrádá nějaké své věci. 

 Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. 

 Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 

 Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. 

 Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

 (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 

přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 

 

 

 

 

2. Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

 

 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé 

žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní 

přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. 

 Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo 

pohrdavým tónem. 

 Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. 

 Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a 

skutečnost, že se jim podřizuje. 

 Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. 
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 Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je 

oběť neoplácí. 

 Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

 

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.  

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.  

 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.  

 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z 

domova, případně je na něm možno i pozorovat strach.  

 Ztráta chuti k jídlu.  

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí dovoz či 

odvoz autem.  

 Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).  

 Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"  

 Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.  

 Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad. 

 Zmínky o možné sebevraždě.  

 Odmítá svěřit se s tím, co ho trápí.  

 Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je 

ztratilo), případně doma krade peníze.  

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.  

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i 

zlobu vůči rodičům.  

 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma.  

 Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.).  

 Dítě se vyhýbá docházce do školy.  

 Dítě se zdržuje doma více než mělo ve zvyku. 
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 Postup školy v případě podezření na šikanu 

 Konfrontovat svá pozorování nebo ohlášení s ostatními kolegy. 

 Oznámit své podezření vedení školy, konzultovat další postup. Dohodnout se, kdo povede 

vyšetřování, popřípadně přizvat psychologa. 

 Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků / spolužáků /. Vést písemný 

záznam, porovnávat, věnovat pozornost nesrovnalostem v časech a místech. 

 Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. Požádat je o 

spolupráci. 

 Vyslechnout oběť – citlivě, zcela diskrétně, zaručit bezpečnost a důvěrnost informací. Vše 

zapisovat nebo nahrávat. 

 Vyslechnout agresory – překvapit je rozhovorem mezi čtyřma očima, znemožnit domluvu 

výpovědí. Vytipovat nejslabší článek, dovést k přiznání či vzájemnému obviňování. 

 Požádat vedení školy o svolání výchovné komise / vedení školy, výchovný poradce, školní 

metodik prevence, třídní učitel, psycholog /. Ta posoudí na základě shromážděných 

informací, zda se jedná o šikanu a jaký je stupeň závažnosti, navrhne další postup vůči 

obětem, agresorům i třídě jako celku. Konzultovat případné tresty. 

 Pozvat individuálně k jednání rodiče agresorů, seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná 

opatření a požádat je o spolupráci. Pokud odmítají, zvážit oznámení Policii ČR – závisí na 

věku agresorů, na intenzitě a závažnosti šikany. 

 Rozebrat situaci se třídou, prodiskutovat, vysvětlit nebezpečnost a důsledky šikany, 

oznámit potrestání viníků. 

 Pokud se situace vyřeší pouze odchodem některých žáků, měl by odejít agresor,  nikoli 

oběť. 

 Postihnout agresora v souladu se Školním řádem. 

 

Užitečné adresy 

http://www.bezpecnyinternet.cz 

http://www.internethotline.cz 

http://horka-linka.saferinternet.cz 

http://www.bezpecnyinternet.cz/
http://www.internethotline.cz/
http://horka-linka.saferinternet.cz/


 70 

http://www.saferinternet.cz   

http://www.e-bezpeci.cz 

http://www.seznamsebezpecne.cz/ 

http://www.drnespor.cz 

www.odrogach.cz 

www.adiktologie.cz 

www.drogy-info.cz 

www.linkabezpeci.cz  

www.minimalizacesikany.cz 
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Příloha č. 1 

Stádia šikanování: 

První stadium: Zrod ostrakismu 

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 

neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 

spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 

zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako 

hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké 

písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. 

Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. 

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, 

nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří 

jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti 

„slabí“. 

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 

neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ 

přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. 

I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při 

tom uspokojení. 

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. 

Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro 

přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva 

žádná. 
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9.2 Program proti kyberšikaně 

Co je to kyberšikana 

Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), 

zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho 

záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy 

je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost. 

Předpona kyber - značí prostředí, ve kterém se šikana odehrává, tedy kybernetický svět počítačů, 

internetu a mobilních telefonů. Kyberšikana může samozřejmě probíhat i přes jiné technické 

komunikační prostředky, např.pagery, v české realitě jsou však v drtivé většině využívány právě 

výše zmíněné mobilní telefony a internet. 

 

Projevy kyberšikany 

 Pomlouvání, zastrašování, urážení, zesměšňování nebo jiné ztrapňování (prostřednictvím  

e-mailu, SMS zpráv, v chatu nebo diskuzích) 

 Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné 

zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu 

 Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu 

 Zneužívání cizího účtu 

 Vydírání pomocí mobilu nebo internetu 

 Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním 

 Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť 

 Vyloučení z virtuální komunity 

 

Znaky kyberšikany 

 Anonymita útočníků – přezdívka, neznámá e- mailová adresa,  

 Nemožnost schovat se do bezpečí domova 

 Původce bývá fyzicky, psychicky slabý jedinec, oběť kyberšikany, člověk, který má málo 

kamarádů, je na virtuálním světě závislý. 

 Agresor je ve virtuálním světě schovaný a může se chovat jinak než by se choval v reálném 

světě – udává jiný věk, pohlaví, bydliště…. 

 Oběti kyberšikany jsou často uzavřené do sebe, nekomunikují s okolím, špatně se 

rozpoznává (u šikany vidíme modřiny, roztrhané oblečení…) 
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Č.j. MŠMT- 22294/2013-1 

Postup školy v případě podezření na kyberšikanu 

 Oznámit své podezření vedení školy, konzultovat další postup. Dohodnout se, kdo povede 

vyšetřování, popřípadě přizvat psychologa. 

 Zajistit ochranu oběti kontaktováním operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www stránek, 

profilu atd. 

 Zajistit dostupné důkazy s podporou IT kolegy, vést písemný záznam. 

 Vyslechnout oběť - vyšetřit důkladně všechny souvislosti incidentu, spolupracovat s 

webovým prostředím, kde došlo ke kyberšikaně 

 Uchovat veškeré důkazy kyberšikany (SMS zprávy, e-mailové zprávy, zprávy z chatu, 

uložte www stránky apod.). Na základě těchto důkazů může být zahájeno proti útočníkovi či 

útočníkům vyšetřování 

 Ukončit komunikaci z pozice oběti, nekomunikovat s útočníkem, nevyhrožovat mu, nemstít 

se. 

 Vyslechnout agresory – překvapit je rozhovorem mezi čtyřma očima, znemožnit domluvu 

výpovědí. Vytipovat nejslabší článek, dovést k přiznání či vzájemnému obviňování. 

 Informovat rodiče oběti i agresora, nekonfrontovat oběť a agresora 

 Poučit rodiče o tom, koho mohou (je vhodné) kontaktovat (Policie ČR, OSPOD, PPP, právní 

zástupce atd.). Některé případy kyberšikany nespadají do kompetence školy. 

 Postihnout agresora v souladu se Školním řádem 

 

 10. Řešení přestupků  při selhání preventivních opatření školy 

     10.1 Záškoláctví -  neodůvodněné pozdní příchody 

a) 1 - 5 – napomenutí TU 

b) 6 – 9 – důtka TU 

c) 10 – 15 – důtka ŘŠ 

d) 16 a více – snížená známka z chování 

10.2 Záškoláctví – neomluvené hodiny 

a) 1 – 2 -  důtka TU 

b) 3 – 7 – důtka ŘŠ  
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c) 8 – 15 – 2. stupeň z chování (oznámení na OSPOD) 

d) 16 a více – 3. stupeň z chování (oznámení na OSPOD) 

 10.3 Podezření na zneužívání návykových látek:  

 provést diskrétní šetření a pohovor se žákem   

 okamžité kontaktování zákonných zástupců žáka, při negativní a nespolupracující reakci 

rodiny uvědomit sociální odbor  

Při průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že žák je 

prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování, ředitel školy nebo pracovník 

školy pověřený dle pokynu ministra:  

 kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí zákonné zástupce  

V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení mravní 

výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče:  

 uvědomí oddělení péče o dítě, odd. sociální prevence sociálního odboru OÚ  

 oznámí věc Policii ČR 

Přestupky jsou řešeny buď třídním učitelem, výchovným poradcem nebo pedagogickou radou. 

Výchovná opatření jsou udělována podle klasifikačního řádu. 

 

11.Krizový plán 
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12. Závěr 

Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu povinné 

školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci minimálního 

preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence rizikového 

chování s výcvikem v sociálních dovednostech. Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého 

životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk a osobní 

charakteristiky jedinců. Bude mít smysl jedině tehdy, když všichni zúčastnění budou vidět 

smysluplnost své práce. Toto chceme dosáhnout dobrou a pravdivou informovaností, ochotou 

vyslechnout druhého a nalezením správné cesty v případě pomoci. 

 

13. Přílohy 

 Příloha č. 1 

JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ PIJE ALKOHOL NEBO BERE DROGY? 

Změnila se osobnost Vašeho dítěte v poslední době v nějakém významném ohledu?  

Má časté výkyvy nálad?  
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Straní se Vás? Je zlostné nebo depresivní?  

Tráví hodně času ve svém pokoji samo?  

Ztratilo zájem o školu a o vyučování, případně další aktivity, např. sport?  

Zhoršil se jeho prospěch?  

Přestalo trávit čas se starými kamarády? Přátelí se s dětmi, které se Vám nelíbí? Nesvěřuje se a 

nemluví o tom, kam chodí a co dělá?  

Máte pocit, že se Vám doma ztrácí peníze nebo věci (peníze potřebné na alkohol a drogy) nebo 

máte pocit, že má víc peněz, než byste očekávali (peníze získané z prodeje drog)?  

Reaguje nepřiměřeně, když s ním mluvíte o alkoholu a o drogách nebo se snaží změnit téma?  

Lže nebo podvádí?  

Pozorujete fyzické příznaky užívání drog nebo alkoholu? Rozšířené nebo zúžené zornice? Nejasné 

vyjadřování a myšlení?  

Ztratilo Vaše dítě zájem o koníčky? Ztratilo motivaci, nadšení a vitalitu?  

Našli jste někdy důkazy užívání drog nebo alkoholu, prášky, lahve?  

Zhoršil se vztah dítěte k členům rodiny?  

Zdá se Vaše dítě být nemocné, unavené a protivné ráno, po možném užití drog předešlý den?  

Přestalo se Vaše dítě o sebe starat, změnil se jeho styl oblékání?  

Zdá se být méně soustředěné?  

Příloha č. 2 

DOPORUČENÍ RODIČŮM, JEJICHŽ DÍTĚ MÁ PROBLÉMY S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI 

A. Co dělat? 

Jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, neváhejte zavolat lékaře. Používání drog není 

trestné, a dítěti proto žádný soudní postih nehrozí. S dítětem pod vlivem drog nemá smysl se hádat. 

Vážný rozhovor odložte na pozdější dobu.  

Nespoléhejte na zázračné okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou strategii. Jejím 

základem je nepodporovat a neusnadňovat pokračující braní drog, naopak odměňovat každou 

změnu k lepšímu a povzbuzovat k ní. To, že taková strategie nepřináší vždy okamžitý prospěch 

ještě neznamená, že je neúčinná. Může se totiž jednat o příliš velký problém, jehož řešení vyžaduje 

více času a spojenců.  
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Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. To je těžké, zvlášť když říká a hlavně dělá z hlediska 

rodičů nesmysly a když hájí hodnoty pro rodiče nepřijatelné. Vyslechnout dítě ale ještě 

neznamená přistupovat na jeho stanovisko.  

Naučte se s dítětem o alkoholu a drogách mluvit. Bude-li dítě nějakou drogu obhajovat, 

vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty.  

Uvědomte si své možnosti. Dítě, které bere drogy nebo pije, bývá většinou nezralé a neschopné se o 

sebe postarat. Může tisíckrát pohrdat názory rodičů, ale většinou si nedokáže opatřit základní 

prostředky k životu. V tom je Vaše šance a síla. Určitou základní péči jste sice povinni 

nezletilému dítěti poskytnout, ale mělo by cítit, že Vaše péče je jiná, když se chová rozumně a když 

ne. Cílem je, aby dítě pochopilo, že skutečná samostatnost předpokládá schopnost se o sebe 

postarat.  

Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít 

jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat přijatelně.  

Jestliže dospívající není ochoten ke změně, měl by nést důsledky. To se samozřejmě netýká 

situací, kdy je ohrožen život, např. při předávkování. (Teprve až vážné problémy, které drogy 

způsobí, jsou často důvodem k léčbě a změně).  

Předcházejte nudě. Musíte počítat s tím, že může být nutné trávit v prvním období s dítětem 

mnohem více času. Měli byste mít přehled, kde je, co dělá, zamyslet se nad jeho denním 

programem a životním stylem.  

Pomozte mu se odpoutat od nevhodné společnosti. To má pro překonání problému často 

podstatný význam. Jestliže Vám potomek tvrdí, že si s lidmi, se kterými dříve bral drogy, chce 

jenom pobýt nebo si povídat, buď lže, nebo podceňuje nebezpečí. Někdy je možné uvažovat i 

změně prostředí.  

Posilujte sebevědomí dítěte. Najděte a udržujte křehkou rovnováhu mezi kritickým postojem vůči 

chování dítěte ("nelíbí se nám, že bereš drogy") a respektem vůči jeho osobnosti a lásce k němu 

("vážíme si tě jako člověka a záleží nám na tobě"). Je to těžké, je to však nutné. Stejně nutné je i 

oceňovat třeba drobné pokroky a změny k lepšímu. Je také třeba vidět silné stránky dítěte, jeho 

možnosti a dobré záliby, které má možná z předchozí doby a na které se dá navázat.  

Spolupracujte s dalšími dospělými. Velmi důležitá je spolupráce v rodině. Rodiče by se měli ve 

výchově problémového dítěte dokázat domluvit. Jenom tak totiž nebude dítě uzavírat spojenectví s 

tím rodičem, který mu právě víc povolí. Důležitá je i spolupráce v rámci širší rodiny (babička), 

spolupráce s léčebnými zařízeními, školou, případně dalšími institucemi. Často až vážně míněná 



 82 

hrozba ústavní výchovy, nebo hrozba ohlášení krádeže v domácnosti na policii mohou přimět 

dospívajícího přijmout léčbu.  

Osvědčuje se také, když rodiče dětí s těmito problémy spolu hovoří v rámci skupinové terapie nebo 

svépomocné organizace. Dokáží se navzájem pochopit a předávají si užitečné zkušenosti.  

Buďte pro dítě pozitivním modelem. K tomu je nutné, abyste myslel i na své zdraví a svoji tělesnou 

a duševní kondici a abyste měl své kvalitní zájmy.  

Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže dítě odmítá. V případě manželských 

nebo partnerských problémů se můžete např. obrátit na poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy. Pamatujte, že zvládáním problémů zvyšujete i šanci na ovlivnění dítěte.  

Přístup k dítěti, které má problémy s alkoholem nebo jinou drogou, shrnuje anglické slovo "tough 

love". V češtině to znamená "tvrdá láska". Myslí se tím dobrý vztah k dítěti, snaha mu pomoci, ale 

zároveň cílevědomost a pevnost.  

B. Čemu se vyhnout? 

Nepopírejte problém. Zbytečně by se tak ztrácel čas a rozvíjela se závislost na návykové látce. 

Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Aby se dokázal v situaci lépe 

orientovat a citově i rozumově ji zvládat, měl by si naopak o problému s někým důvěryhodným a 

kvalifikovaným pohovořit. Měl by také hledat spojence.  

Neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali s druhým rodičem dítěte staré účty a navzájem 

se obviňovali, není naprosto vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost naštěstí často ano.  

Nehledejte v dítěti zneužívajícím drogy spojence proti druhému rodiči.  

Nezanedbávejte sourozence dítěte zneužívajícího alkohol nebo jiné drogy. Sourozenci 

problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a Vaši péči a Váš zájem potřebují.  

Nezanedbávejte bezpečnost dalších lidí v domácnosti, zejména malých dětí. Člověk pod vlivem 

alkoholu nebo drog jim může být velmi nebezpečný, i když by jim za normálních okolností 

neublížil. Je také třeba myslet na to, aby se drogami, které dospívající domů přinesl, neotrávil další 

sourozenec.  

Nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho. S tím souvisí i to, aby rodina zabezpečila 

cenné předměty a nenechala se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit samotné dítě, ale jeho 

"kamarádi", kterým dluží za drogy. Jestliže začalo dítě zneužívat pervitin nebo opiáty bývá otázkou 

času, kdy se začnou ztrácet peníz a cenné předměty. Nejde tu jen o majetek, ale také o okolnost, že 

ukradený majetek slouží špatné věci - totiž rozvoji závislosti. Argument, že by si dítě opatřilo 
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prostředky jinak, např. prostitucí nebo krádežemi, neobstojí. Pokud bude závislost pokračovat, je 

pravděpodobné, že k tomu dojde stejně.  

Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým a 

oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Ano, všechna tato rizika u závislých na drogách existují. 

Tím, že rodiče pod jejich tlakem ustupují, ovšem riziko nesnižují, ale zvyšují.  

Nevyhrožujte něčím, co nemůžete nebo nechcete splnit.  

Vyhněte se fyzickému násilí. Fyzické násilí většinou nevede k cíli. Často jen živí v dítěti pocit 

ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům.  

Nejednejte chaoticky a impulzivně.  

Nevěřte tvrzení, že má dospívající drogy pod kontrolou, případně, že snižuje dávky a že drogu 

brzy vysadí. Buďte připraveni na to, že dříve či později pravděpodobně přijde krize. Využijte ji a 

trvejte na změně životního stylu, případně na nějaké skutečně účinné formě léčby, jestliže není 

dospívající schopen zvládnout problém sám.  

Do nekonečna neustupujte. Požadavek, aby lidé, kteří berou drogy, do vašeho bytu nechodili, je 

rozumný.  

Nedělejte zbytečně "dusno". Parta a nevhodní přátelé by se tím stávali pro dítě ještě přitažlivější.  

Nezabouchněte dveře navždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu pomoci, pokud přijme 

určité podmínky.  

Neztrácejte naději. Vaším tichým spojencem je přirozený proces zrání. I hrozivý problém se 

mnohdy podaří úspěšně zvládnout.  

 

 

   

                                      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

 

                                
  

 

 

 

 

 HODNOCENÍ AKTIVIT A SLEDOVÁNÍ JEJICH 

EFEKTIVITY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017  

(Hodnocení minimálního preventivního programu) 

 

         

Základní škola a Mateřská škola Kácov,  

okres Kutná Hora, Nádražní 216, 285 09  

 

 

Zpracovala Mgr. Jana Keltnerová, metodik prevence 

 

 

  

HODNOCENÍ AKTIVIT A SLEDOVÁNÍ JEJICH EFEKTIVITY  

ZA ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017   

 Při hodnocení aktivit a sledování jejich efektivity si musíme připomenout základní kompetence 

prevence. Při všech aktivitách nám šlo o to, aby v každé aktivitě byla přítomna minimálně jedna z těchto 

základních kompetencí prevence. A o jaké kompetence nám šlo především? O zvyšování sociální 

kompetence, o posilování komunikačních dovedností (zvyšování schopnosti řešit problémy a konflikty, 
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stres), o vytváření pozitivního sociálního klimatu (pocit důvěry, práce ve skupinách, vytvoření atmosféry 

pohody a klidu), o formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám (pěstování právního 

vědomí, mravních hodnot). Z tohoto hlediska jsme byli úspěšní. Proto chceme v těchto aktivitách nadále 

pokračovat. 

 Jsme základní škola s právní subjektivitou. Všechny ročníky se vzdělávaly podle školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tvořivá škola – Místo pro život, ve kterém je prevence 

začleněna.  

 Všichni vyučující rovněž zapracovali témata, která obsahovala protidrogovou tematiku, do svých 

předmětů, které vyučovali. Vyučující se problematice drog ve školním roce 2016/2017 dostatečně věnovali a 

pomohli s plněním minimálního programu. Na žáky se snažili působit i během vykonávaných dohledů a na 

všech mimoškolních akcích. 

  I v letošním roce se budou věnovat protidrogové problematice.  

 Práce z hodin výtvarné výchovy i výstupy z ostatních předmětů byly použity na výzdobu chodeb 

školy, popř. školní jídelny a  prohlédli si je i ostatní žáci školy. Rodiče a občané Kácova se s pracemi dětí 

seznámili při Dnu otevřených dveří nebo při pravidelných třídních schůzkách. Žáci i zákonní zástupci  byli 

seznamováni se stávajícím MPP a školním řádem. V případě potřeby byli rodiče ihned informováni 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo telefonicky. 

 Všichni zájemci a příznivci školy mohou nadále navštěvovat naše webové stránky, kde získají 

všechny důležité informace o škole, práci v ní i o mimoškolních aktivitách dětí. Stránky jsou pravidelně 

aktualizovány. 

 Žáci jsou průběžně, především ve výchově ke zdraví a výchově k občanství, dále pak ve výtvarné a 

tělesné výchově, v českém jazyce, chemii a přírodopisu,  seznamováni s problematikou škodlivosti drog, 

alkoholismu a kouření – na základě zpracovaných referátů potom probíhá beseda. Mezi akce 

s protidrogovou tematikou v tomto školním roce patřily přednášky pana Alexandra Štěpánovského (Hus, 

jak ho neznáte, Každý má své místo (6. a 7. ročník), Sex, AIDS a vztahy (8. a 9. ročník). Besedy s panem 

Štěpánovským proběhly i na 1. Stupni. 

 V minulém školním roce byla řešena drobná provinění proti školnímu řádu, která byla projednána 

vždy se žákem, jeho rodiči, vedením školy, třídními učiteli a výchovným poradcem a metodikem prevence. 

Problematická byla absence dvou žáků – absence u jedné žákyně byla řešena s odborem sociálních věcí 

Kutná Hora a bylo přijato účinné opatření. Druhý žák měl neomluvenou absenci až na konci 9. ročníku, bylo 

vyřešeno 3. stupněm z chování na vysvědčení ve 2. pololetí. 
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  Zástupci jednotlivých tříd (Školní parlament) se každý měsíc scházeli s  pověřeným učitelem  a na 

schůzkách prezentovali zájmy třídy (nové nápady, návrhy, ale i kritické připomínky). Děti se tak učily 

formulovat svoje myšlenky, vyjadřovat svoje názory a naslouchat druhým, diskutovat o problémech. Byly 

tak vedeny k přijetí základních demokratických principů. 

  

Pravidelné školní aktivity 

proběhlo úspěšně 

Školní akce Datum Ročník 

Branný den v Klenku 30.09.2016 1. – 9. ročník 

Veletrh škol v Kutné Hoře 19.10.2016 8. – 9. ročník 

Soutěž finanční gramotnost – šk. kolo 19.10.2016 9. ročník 

Sběr papíru 01.10. – 20.11. 2016 1. – 9. ročník 

Bruslení Ledeč nad Sázavou 03.11. 2016 1. – 5. ročník 

Soutěž Bobřík informatiky 07.11. – 11.11. 2016 5. – 9. ročník 

Vítání občánků 10.11.2016 žáci ŽŠ 

Exkurze – Vodní dům Hulice 25.11. 2016 6. – 9. ročník 

Pečení perníčků 16.11. 2016 6. – 9. ročník 

5. ples školy 19.11.2016  

Rozsvěcení vánočního stromu 02.12.2016 1. – 9. ročník 

Vánoční trhy 02.12.2016 1. – 9. ročník 

Mikulášská nadílka  05.12. 2016 1. – 5. ročník 

Vánoční turnaj ve volejbale 20.12. 2016 6. – 9. ročník 

Vánoční besídky ve třídách 22.12. 2016 1. – 9. ročník 

Bruslení – 2. stupeň 05.01.2017 6. – 9. ročník 

Keramika 16.01.2017 1. – 5. ročník 

Olympiáda v německém jazyce 02.02.2017 9. ročník 

Projekt Strážci památek 08.02. – 28.04.2017 8. – 9. ročník 

Lyžařský kurz Portášky 25.02.  – 03.03.2017 5. – 9. ročník 

Bruslení – 2. stupeň 09.03. 2017 6. – 9. ročník 

Začátek  plavání – Kutná Hora 16.03.2017 1. – 4. ročník 

Den Země - Čistá řeka Sázava 07.04. 2017 1. – 9. ročník, MŠ 

Okresní kolo ve volejbale 10.04.2017 6. – 9. ročník 

Ekocentrum Vlašim 03.05.2017 4. – 5. ročník 

Dopravní soutěž – okresní kolo 10.05. 2017 5. – 9. ročník 

Spaní ve škole 25.05.2017 8. – 9. ročník 

Běh naděje 26.05. 2017 1. – 9. ročník 

Fotografování tříd 29.05.2017 1. – 9. ročník 

Exkurze Letiště Praha 31.05.2017 6. – 9. ročník 

Program primární prevence 14.06.2017 6. 9. ročník  

O pohár Posázaví – volejbal 15.06. 2017 3. – 9. ročník 

Školní akademie  16.06.2017 1. – 9. ročník 

Fyzikální dny Sázava 22.06.2017 5. ročník 

Volejbalové soustředění Vilémovice 23. – 25. 06. 2017 3. – 9. ročník 

Den s golfem 28.06.2017 1. a 3. ročník 

Školní výlety tříd 1.  – 30. 06. 2017 1. – 9. ročník 
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Mimoškolní aktivity 

  Žáci školy navštěvovali tyto kroužky:    

 hra na hudební nástroj (kytara, flétna, violencello, klavír, akordeon) 

 volejbalový 

 výtvarný 

 hasičský 

 keramiku 

 Další mimoškolní aktivity: 

 Volnočasové aktivity jednotlivých tříd  

 Volejbalové soustředění  družstva dívek (Sluneční zátoka) 

   

   

V Kácově 31.08.2017                          Zpracovala:    Mgr. Jana Keltnerová, metodik prevence  

                                                                                             

 

   

 

 
 


