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1 Základní údaje o škole 

1.1 Škola  

Název školy 

Základní škola a Mateřská škola Nučice,          

okres Praha – západ, příspěvková 

organizace 

Adresa školy Kubrova 136, 252 16 Nučice 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 49855255 

IZO 000233668 

 Identifikátor školy 600053385 

Vedení školy:           

             ředitelka 

             zástupkyně ředitelky pro ZŠ 

             zástupkyně ředitelky pro MŠ 

Mgr. Jiřina Tafatová 

Bc. Markéta Hobzková 

Marcela Kubátová 

Kontakt: 

Tel.: 311 670 678 

e-mail: info@zs-nucice.cz 

www.zs-nucice.cz 

 

 

1.2 Zřizovatel  

název zřizovatele Obec Nučice 

adresa zřizovatele Kubrova 31, 252 16 Nučice 

kontakt 

Tel.: 311 670 123 

fax: 311 670 123 

e-mail: obec.nucice@volny.cz 

 

 

1.3 Součásti školy Kapacita IZO 

Základní škola 287 000 233 668 

Školní družina 60 113 000 545 

Školní klub 30 181 005 883 

Mateřská škola 90 107 516 811 

Školní jídelna 330 102 738 556 
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1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy 
Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 

1. stupeň ZŠ 6 141 23,5 

2. stupeň ZŠ 4 106 26, 5 

Školní družina 2 60 30 

Školní klub 1 24 24 

Mateřská škola 
3 

(4 - od 1. 3. 2017) 
90 22,5 

 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny 17 a 4 MŠ 

Odborné pracovny, 

knihovna, multimediální 

učebna 

1 odborná pracovna (počítačová učebna), knihovna 

Odpočinkový areál, 

zahrada 
Předzahrada č. p. 136, nádvoří č. p. 117 s hřištěm, zahrada MŠ 

Sportovní zařízení 
Tělocvična, multifunkční a dopravní hřiště č. p. 338, hřiště č. p. 

117, Sokolovna (pronájem) 

Žákovský nábytek 

č. p. 136 (ZŠ): nábytek nový nebo vyhovující, funkční 

č. p. 117 (ZŠ): nábytek vyhovující, funkční 

č. p. 177 (ŠD, ŠK): nábytek vyhovující, funkční 

č. p. 338 (MŠ): nábytek nový nebo vyhovující, funkční 

Vybavení učebními 

pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím 

apod. 

Vybavenost je na průměrné úrovni. 

Vybavení žáků 

učebnicemi a učebními 

texty 

Z prostředků ONIV přednostně kupujeme učebnice, učební 

pomůcky, vybavení je na průměrné úrovni. 

Vybavení školy 

audiovizuální a 

výpočetní technikou 

V tomto školním roce byly vybaveny všechny nové učebny (5) 

v ZŠ interaktivními tabulemi, ozvučením a počítači.  

Investiční rozvoj 

V květnu 2016 byla započata velká rekonstrukce budovy ZŠ, 

Kubrova 136. Zkolaudována byla v prosinci 2016. Dále byla 

prováděna rekonstrukce střechy, díky ní vznikla půdní vestavba se 

3 novými třídami, sociálním zázemím a kabinety. Ve všech třídách 

ve 3. NP byly vybudovány nové akustické podhledy, nové vinylové 

podlahy. Ve všech třídách byly namontovány nové dveře a zaveden 
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nový školní rozhlas. K historické budově byla přistavěna budova se 

vstupem pro žáky, šatnami, sociálkami a 2 novými třídami. Tato 

investice byla hrazena z dotace MF ve výši 23.191 000,- Kč a 

z prostředků Obce Nučice, celkové náklady činily 35.375 797,- Kč. 

Škola hradila z investičního a rezervního fondu rekonstrukci 

sociálek ve 2. a 3. NP ZŠ, které se nacházely v havarijním stavu. 

Celá rekonstrukce stála 1.016 379,- Kč.   

Na konci školního roku 2016/2017 byla započata rekonstrukce 

tělocvičny. Tělocvična má novou sportovní podlahu, osvětlení a 

nářadí – šplhadla, hrazdu. Byly také repasované žebřiny a lavičky. 

Díky rekonstrukci školy se tělocvična rozrostla o sportovní zázemí 

– sklad nářadí, WC, sprchu a malou šatnu. Celkově bylo do 

tělocvičny nainvestováno za přispění Obce Nučice 557.534,- Kč. 

Za vícepráce bylo vydáno 84.392,50 Kč.   

Byly nově vybaveny kabinety pro učitele. Celková cena 146.512,- 

Kč byla hrazena z finančního příspěvku Obce Nučice a z FKSP. 

V mateřské škole v září 2016 byla započata přístavba dalšího 

oddělení pro 20 dětí a dokončena byla v prosinci 2016.  

1. 3. 2017 zahájilo nové oddělení Želv svoji činnost. Třída je 

vybavena designovým nábytkem Lokki jako ostatní třídy v MŠ. 

Nábytek stál 343.460,- Kč. 

Celá přístavba nového oddělení MŠ byla z větší části hrazena 

z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje z programu 

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst ve výši 4.121 656,- Kč. 

Celkové náklady na přístavbu oddělení MŠ činily 5.495 542,-Kč. 

Změny doznalo i nádvoří školy, které bylo vydlážděno. Zahrada 

MŠ a areál školy byl upraven zahradnickou firmou, byly vysázeny 

nové keře a stromky. 

V ZŠ č. p. 117, 136 a v MŠ bylo přes prázdniny nově vymalováno. 

Ve všech budovách školy byly vyčištěny koberce, vinylové podlahy 

a dlažby.  

Ve školní kuchyni byla vybourána příčka ve skladu obalů. Díky 

zvětšenému prostoru tam mohl být přesunut kuchyňský robot. 

Sklad obalů byl nahrazen nově vybudovaným dřevěným 

přístřeškem na nákladové rampě ŠJ. Vybourání příčky nás stálo 

50.737,-Kč a dřevěný sklad 16.120,-Kč.   
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1.6 Údaje o Školské radě 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů Školské rady  6 

Volby do školské rady  19. 11. 2014 

Členové 

za rodiče 

 

za pedagogy 

 

za zřizovatele 

 

MUDr. Martin Sklenář – předseda 

RNDr. Bc. Renáta Horáková - místopředsedkyně 

Bc. Markéta Hobzková 

Ing. Tomáš Mrázek 

Mgr. Martin Hejl 

Mgr. Martin Kozák 

Kontakt 
MUDr. Martin Sklenář 

skolskarada@zs-nucice.cz  

 

 

 

mailto:skolskarada@zs-nucice.cz
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2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 1. - 9. ročník 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program „Učíme se pro život“ Č. j. 33/2015/ŘŠ 1. - 4. oddělení MŠ 

Školní vzdělávací program „Společně k úspěchu“ Č. j. 31/2015/ŘŠ 1. – 9. ročník ZŠ 

Školní vzdělávací program „Kdo si hraje, nezlobí“ Č. j. 32/2015/ŘŠ oddělení ŠD, ŠK 

 

 

2.3 Pedagogické rady 

MŠ 26. 8. 2016 8. 11. 2016 11. 1. 2017 5. 4. 2017 13. 6. 2017 

ZŠ 1. 9. 2016 23. 11. 2016 18. 1. 2017 19. 4. 2017 22. 6. 2017 

 

2.4 Volitelné předměty, Další cizí jazyk 

7. třída 2 hodiny Sportovní hry Mgr. David Draxler 

7. třída 2 hodiny Ruský jazyk  Mgr. Zuzana Kramarzová 

8. třída 2 hodiny Praktika z přírodních věd Ing. Michal Řeřicha 

8. třída 2 hodiny Sportovní hry Ing. Zuzana Varagnat 

8. třída 2 hodiny Ruský jazyk  Mgr. Zuzana Kramarzová 

8. třída 2 hodiny Německý jazyk 
Mgr. Jana Rybáková (MD) 

Mgr. Ilona Šmatová 

9. třída 2 hodiny 
Seminář ze společenskovědních 

předmětů 
Mgr. Zuzana Kramarzová 

9. třída 2 hodiny Ruský jazyk  Mgr. Romana Míková 

9. třída 2 hodiny Německý jazyk 
Mgr. Jana Rybáková (MD) 

Mgr. Ilona Šmatová 
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2.5 Učební plán školy 

Názvy vyučovacích 

předmětů ↓ 
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

Ročník → 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem 

Český jazyk 9 9 9 8 8 5 4 4 4 60 

Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3 3 3 21 

Další cizí jazyk - - - - - - 2 2 2 6 

Prvouka 2 2 2 - - - - - - 6 

Vlastivěda - - - 2 2 - - - - 4 

Matematika 4 5 5 5 5 5 4 4 4 41 

Přírodověda - - - 2 1 - - - - 3 

Přírodopis - - - - - 2 2 2 2 8 

Zeměpis - - - - - 2 2 2 2 8 

Dějepis - - - - - 2 2 2 2 8 

Fyzika - - - - - 1 2 2 2 7 

Chemie - - - - - - - 2 2 4 

Občanská výchova - - - - - 2 1 1 1 5 

Výchova ke zdraví - - - - - - - 1 1 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8 

Výtvarná výchova 1 2 1 2 2 2 2 1 1 14 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Informatika - - - - 1 1 - - - 2 

Volitelné předměty - - - - - - 2 2 2 6 

Celkem 20 22 24 26 26 29 30 32 31 240 
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3 Přehled pracovníků školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 46 

Počet učitelů/ek ZŠ 20 (1 RD) 

Počet učitelek MŠ 9 (1 RD) 

Počet asistentů pedagoga 3 

Počet školních asistentů 2 

Počet vychovatelek ŠD, ŠK 4 

Počet THP 12 

 

 

3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce 

Bartáková Alena vedoucí kuchařka 

Brandtová Gabriela vedoucí ŠJ 

Dolanová Silvie kuchařka 

Gürtlerová Milena pomocná kuchařka 

Krauzová Eva hospodářka a pokladní školy 

Krbcová Věra uklízečka ZŠ 

Miškovská Anna uklízečka a pomocnice v MŠ 

Němčíková Petra kuchařka 

Nováková Jana školní asistentka v MŠ 

Píšová Jana školní asistentka v ZŠ 

Ševčík Miroslav školník ZŠ 

Třešňáková Olga domovnice MŠ 

Vanková Ivana sekretářka školy 

Vintrová Ivana uklízečka ve ŠJ, ZŠ 

Externí pracovníci Funkce 

Otcovská Michaela hlavní účetní školy 

Zálešáková Jitka mzdová účetní 
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3.3 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Jméno Funkční zařazení 
Délka 

praxe 

Pedagogická a odborná 

způsobilost 

Vyučuje 

předmětům 

Další vzdělávání, 

specializace 
Úvazek celkem Ostatní poznámky 

Bartáková Kateřina, DiS. učitelka MŠ 5 VOŠ pedagogická MŠ  0,94  

Bartoňová Jungová Natálie učitelka ZŠ 8 
PedF, I. stupeň, speciální 

pedagogika 
1. stupeň  1 

PS do 31. 8. 2017,  

k tomuto datu PP ukončen. 

Ciprová Květoslava vychovatelka 43 SPgŠ ŠD  0,825  

Čapková Jana 
učitelka ZŠ, 

vychovatelka 
21 Konzervatoř JJ, VOŠ ŠD, Aj, Hv, Pč  1,07 

0,43 vychovatelství, 0,64 

učitelství 

Mgr. Denková Zuzana učitelka ZŠ 2 FF UK, D - Etnologie Čj, Aj, D  1  

Mgr. Draxler David  učitel ZŠ 10 FTVS UK, Tv Tv, Sph, Vv  0,45  

Fischerová Barbora  učitelka MŠ 7 SPgŠ MŠ  0,94  

Tereza Gecovová učitelka MŠ 3 SŠL, SPgŠ MŠ  0,94  

Bc. Hobzková Markéta 
učitelka ZŠ, 

 zástupkyně ŘŠ ZŠ  
21 PedF, P - Vkz Z, P, Vkz  1 

Dálkové studium ČZU,  

inženýrské studium – 

Aplikovaná ekologie, 2. ročník 

Mgr. Chrobáková Eva učitelka ZŠ 19 PedF, I. stupeň 1. stupeň  1  

 Mgr. Kolofíková Michaela učitelka ZŠ 8 PedF, speciální pedagogika 1. stupeň   1  

Ing. Kotajná Kateřina učitelka ZŠ 3,5 
Strojní inženýrství, Učitelství 

odborných předmětů 
M, F  0,73  

Kozáková Marcela, DiS. učitelka MŠ 32 SZŠ, VOŠ pedagogická  MŠ  1  

Mgr. Kramarzová Zuzana  učitelka ZŠ 33 PedF , Čj - Ov Vl, Ov, Rj, Svs  0,55  

Kubátová Marcela 
učitelka MŠ, 

zástupkyně ŘŠ MŠ 
29 SPgŠ MŠ  1  

Mgr. Kudrnová Lenka učitelka MŠ 2 HTF UK, SPgŠ MŠ  0,94  

Dana Ložková učitelka MŠ 23 SPgŠ MŠ  0,94  

Mgr. Míková Romana 
učitelka ZŠ, výchovná 

poradkyně 
21 PedF , Čj -  Ov Čj, Rj výchovný poradce 1  
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Jméno Funkční zařazení 
Délka 

praxe 

Pedagogická a odborná 

způsobilost 

Vyučuje 

předmětům 

Další vzdělávání, 

specializace 
Úvazek celkem Ostatní poznámky 

Bc. Miškovská Romana 
učitelka, vychovatelka, 

asistentka pedagoga 
2 UJEP, učitelství pro MŠ 

Vv, Pč, Tv, Hv, 

Inf, Př, ŠK 
 0,68; 0,35; 0,32 

PP 0,68 učitelka, 0,11 

vychovatelka (do 13. 1. 2017), 

0,32 asistent pedagoga 

Studium PedF I. stupeň, 1. 

ročník 

Ing. Tomáš Mrázek 
učitel ZŠ,  

metodik prevence 
4 

ČVUT, Učitelství odborných 

předmětů 
M, Z, Inf  1  

Mgr. Polanská Marcela  učitelka ZŠ 18 PedF, I. stupeň 1. stupeň  1  

Mgr. Rachotová Blanka  učitelka ZŠ 42 PedF, I. stupeň 1. stupeň, Aj  1 
Státní zkouška z anglického 

jazyka 

Bc. Rybáková Jana učitelka ZŠ 1 PedF, Čj - Nj Nj, Vv, Hv, Pč  0,55 

Od 4. 5. 2017 nástup na MD. 

Studium PedF, aprobace Čj, Nj, 

2. ročník magisterského studia 

Ing. Řeřicha Michal učitel ZŠ 2 ČZU, Aplikovaná ekologie 
Př, Vkz, Ov, Inf, 

Ppv 
 0,45 

Ukončeno denní studium ČZU,  

Aplikovaná ekologie, 2. ročník,  

studium učitelství odborných 

předmětů, 1. ročník  

Veronika Severová učitelka MŠ 3 SPgŠ MŠ  0,94  

Mgr. Ilona Šmatová 
učitelka ZŠ, 

asistentka pedagoga 
38 PedF, Rj - Nj Nj  0,68 

PP učitelka od 13. 1. 2017, 

úvazek 0,18 

Mgr. Tafatová Jiřina  
učitelka ZŠ, 

ředitelka školy 
24 PedF, Bi - Ch P, Ch, F výchovný poradce 1  

Tafatová Johana 
asistentka pedagoga, 

vychovatelka 
0 SZŠ ŠD  0,91 

PP asistentka 0,5, vychovatelka 

0,41  

Studium SPgŠ, 1. ročník 

Ing. Varagnat Zuzana učitelka ZŠ 2 VŠE Aj, Tv, Sph  0,73 

Ukončeno studium učitelství 

odborných předmětů - Fj, 2. 

ročník. 

PP ukončen k 31. 8. 2017 
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Jméno Funkční zařazení 
Délka 

praxe 

Pedagogická a odborná 

způsobilost 

Vyučuje 

předmětům 

Další vzdělávání, 

specializace 
Úvazek celkem Ostatní poznámky 

Rejlková Anna učitelka MŠ 5 FF UK, pedagogika MŠ  0 RD 

Mgr. Rychterová Kateřina učitelka ZŠ 18 PedF, I. stupeň 1. stupeň 
preventista řečové 

výchovy 
0 RD 
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3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 93 Učitelé 1. stupně 93 

Učitelé 2. stupně 74 Učitelé 2. stupně 92 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD, ŠK 75 Vychovatelky ŠD, ŠK 75 

  

 

3.5 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 
nad 55 let 

do důchod. věku 
v důchod. věku Celkem 

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

2 11 1 7 0 5 0 1 0 4 3 28 
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4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce   

Počet prvních tříd 
Počet dětí přijatých do 

první třídy 

Z toho počet dětí starších 

6 - ti let  

(nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro  školní 

rok 2017/2018 

2 45 7 8 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 2 0 

soukromá gymnázia - - 

církevní gymnázia - - 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků 

přijato:  

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 
SOU celkem 

3 2 3 9 3 3 23 

*některé učební obory jsou poskytovány SPŠ 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 
SOU celkem 

- - - - - - - 

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

7 - 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku 

23 - 

 



Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha – západ, příspěvková organizace 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 
 

14 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

5.1 Počet žáků 

Ve školním roce 2016/2017 měla základní škola 10 tříd. K 30. 9. 2016 měla ZŠ 241 žáků,  

k 30. 6. 2017 247 žáků. Mateřská škola měla do 28. 4. 2017 3 třídy s celkem 70 dětmi a od  

1. 3. 2017 4 třídy s 90 dětmi. 

 

 

5.2 Přehled o žácích a třídách (stav k 30. 6. 2017) 

Třída Třídní učitel/ka Počet žáků Chlapci Dívky Neprospěli Vystupující 

MŠ - Želvy 
D. Ložková 

V. Severová 
20 9 11 - - 

MŠ –Šneci 
M. Kozáková,  

Mgr. L. Kudrnová 
23 11 12 - - 

MŠ - Žabky 
K. Bartáková, 

B. Fischerová 
24 12 12 - - 

MŠ - Delfíni 
M. Kubátová, 

T. Gecovová 
23 11 12 - - 

I.  Mgr. E. Chrobáková 22 16 6 - - 

II. A  Mgr. N. Bartoňová Jungová 22 10 12   

II. B Mgr. M. Polanská  19 10 9 1 - 

III. Mgr. M. Kolofíková  29 16 13 - - 

IV. Mgr. B. Rachotová 21 9 12 - - 

V. Mgr. Z. Denková  28 9 19 - - 

VI. Jana Čapková 29 20 9 - - 

VII. Bc. M. Hobzková  26 12 14 - - 

VIII. Ing. T. Mrázek 27 12 15 - - 

IX. Mgr. R. Míková 24 10 14 - 23 

Celkem 337 167 170 1 23 
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5.3 Přehled o prospěchu - 1. stupeň (statistika za 2. pololetí) 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

s vyzna-

menáním 
Neprospělo 

Žáci 

s dostatečnou 
Nehodnoceno 

I. 22 22 22 - - - 

II. A 22 22 22 - - - 

II. B 19 18 18 1 - - 

III. 29 29 27 - - - 

IV. 21 21 17 - - - 

V. 28 28 20 - 1 - 

Celkem 141 140 126 1 1 - 

 

 

- 2. stupeň (statistika za 2. pololetí) 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

s vyzna-

menáním 
Neprospělo 

Žáci 

s dostatečnou 
Nehodnoceno 

VI. 29 28 10 - 3 1 

VII. 26 25 10 - 5 1 

VIII. 27 27 15 - 1 - 

IX. 24 23 10 - 9 1 

Celkem 106 103 45 - 18 3 

 

 

Celkový přehled (statistika za 2. pololetí) 

 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo 

Počet žáků s 

dostatečnou 
Nehodnoceno 

1. stupeň 141 126 1 1 0 

2. stupeň 106 45 0 18 3 

Celkem 247 171 1 19 3 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 plnilo 7 dětí školní docházku v zahraničí podle § 38 ŠZ. 3 děti ukončily daný 

ročník komisionální zkouškou. 1 dítě plní školní docházku ve škole zřízené při zastupitelském úřadu 

s českým vyučovacím jazykem, nemusí skládat komisionální zkoušky.  

3 děti dle rozhodnutí rodičů nebudou konat komisionální přezkoušení. Z výše uvedených důvodů nebyly 

tyto 3 děti hodnoceny. 
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5.4 Celkový přehled o chování (za celý školní rok) 

 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
NTU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 141 55 - 1 1 - - - 

2. stupeň 106 36 - 9 5 - - 1 

Celkem 247 91 - 10 6 - - 1 

 

 

5.5 Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) 

 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených hodin na 

žáka 

1. stupeň 9293 65,9 - - 

2. stupeň 10160 95,8 - - 

Celkem 19.453 78,8 - - 

 

 

5.6 Údaje o integrovaných žácích  

Diagnóza: Ročník Počet žáků 

Autismus 1. 1 

Sluchové postižení 5. 1 

Zrakové postižení - - 

S vadami řeči - - 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení VPU a VPCH 4. 1 

VPU 2. A, 6., 8. 5 

VPCH 2. B, 6., 8. 3 

Jiné postižení 5. 1 

Nadaný žák 3. 1 

Žák z odlišného kulturního prostředí 2. A, 5. 2 

 

Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP). Reedukace probíhaly 

pod vedením Mgr. M. Kolofíkové, Mgr. N. Bartoňové Jungové, Mgr. B. Rachotové, Mgr. M. Polanské (I. 

stupeň) a Mgr. R. Míkové (II. stupeň). 

VPU – vývojové poruchy učení 

VPCH – vývojové poruchy chování  
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5.7 Zájmové útvary  

MŠ Lektor/Organizátor Určeno 

Angličtina  Kateřina Bartáková, MŠ MŠ 

Flétničky Barbora Fischerová, MŠ MŠ 

Keramika Mgr. L. Kudrnová, MŠ MŠ 

Tanečky  Tereza Gecovová, MŠ MŠ 

Sporťáček Marcela Kozáková, MŠ MŠ 

 

ZŠ Lektor/Organizátor Určeno 

Atletika Atletik Rudná I. a II. stupeň ZŠ 

Cvičení z českého jazyka Mgr. R. Míková, ZŠ II. stupeň ZŠ, 9. tř. 

Cvičení z matematiky Ing. T. Mrázek, ZŠ II. stupeň ZŠ, 9. tř. 

Angličtina hrou Mgr. Eva Chrobáková I. stupeň ZŠ 

Konverzace v Aj Mgr. Eva Chrobáková II. stupeň ZŠ 

Florbal Mgr. P. Barannikov, ZŠ I. stupeň ZŠ 

Judo Judo hrou  I. a II. stupeň ZŠ 

Keramika Mgr. N. Bartoňová Jungová, ZŠ I. stupeň ZŠ 

Kroužek zábavné logiky Centrum nadání I. stupeň ZŠ 

Pěvecký sbor Nučické zvonky Jana Čapková, ZŠ I. a II. stupeň ZŠ 

Přírodňáček Mgr. M. Kolofíková, ZŠ I. stupeň ZŠ 

Šachový kroužek Šachová škola I. a II. stupeň ZŠ 

Taekwon Do Klub Taekwon Do I. a II. stupeň ZŠ 
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5.8 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

 

Výchovně vzdělávací proces byl uskutečňován v souladu se školským zákonem, byly dodrženy 

předpisy, které upravují podmínky výchovy a vzdělávání ve škole. Povinnosti a práva žáků, učitelů a 

zákonných zástupců žáků jsou dány školními řády MŠ, ZŠ, ŠD a ŠK. Součástí školního řádu ZŠ je i 

klasifikační řád, podle něhož je hodnoceno chování a prospěch žáků. Rozvrh hodin v ZŠ byl sestaven 

v souladu s psychohygienou. 

 Žákům s integrací je věnována individuální péče jak v MŠ, tak i v ZŠ na doporučení PPP podle 

individuálních vzdělávacích plánů. Někteří žáci mají nárok pomoc asistenta pedagoga. V MŠ pracuje 

školní asistent, který pomáhá 3 dětem s vývojovou dysfázií. V ZŠ ve školním roce 2016/2017 pracovali 3 

asistenti pedagoga, kteří měli na starosti 4 děti z 1. stupně. Dále v ZŠ pracovala školní asistentka, která je 

hrazena z dotace Šablony 2017. Pomáhala žákům, kteří měli problémy s učením, vedla odpoledne 

doučování. Žákům s SPU byly umožněny reedukace v českém jazyce pod vedením Mgr. R. Míkové (II. 

stupeň) a Mgr. M. Kolofíkové, Mgr. B. Rachotové, Mgr. M. Polanské a Mgr. N. Bartoňové Jungové (I. 

stupeň).  

 V letošním školním roce jeden nadaný žák docházel ve 2. pololetí na hodiny matematiky do třídy 

o rok výše. Ostatní nadané děti, které ale nejsou diagnostikovány PPP, jsou podporovány pedagogy k 

dalšímu rozvoji svých vloh a schopností. Žáci jsou vysíláni na znalostní soutěže, kterým předchází 

důkladná příprava.  

 V letošním školním roce bylo vybudováno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které tvoří 

ředitelka školy, výchovná poradkyně a metodik prevence. ŠPP spolupracuje se spádovou Pedagogicko-

psychologická poradna Středočeského kraje v Králově Dvoře – Počaplech. Spolupracuje i s jinými PPP a 

speciálními pedagogickými centry (SPC), s OSPOD a s některými lékařskými specializovanými centry.  

 Výchovná poradkyně se věnovala celý školní rok dětem s SPUCH, radila žákům 9., 7. a 5. třídy 

s výběrem dalšího studia. Pomáhala a poskytovala rady rodičům v otázkách výchovy dětí, v řešení jejich 

problémů. 

Metodik prevence každý školní rok reviduje „Školní preventivní program“ a „Plán proti šikaně“. 

V rámci výuky se všichni učitelé a třídní učitelé v rámci třídnických hodin tomuto programu průběžně 

věnují. V průběhu roku byly připraveny projektové dny zaměřené na prevenci rizikových faktorů nebo 

byly objednány programy, které řešily aktuální problémy dětí.  

Do preventivního programu právem patří celoroční mezitřídní soutěž „Kubrovák“. Po celý školní 

rok třídní kolektivy sbírají body, např. za sběr starého papíru, víček, mobilů, také za úklid ve svých 

třídách, či za schopnost se domluvit, vzájemně spolupracovat a kooperovat. Všechny třídy byly v soutěži 

Kubrovák letos odměněny finanční odměnou odstupňovanou podle pořadí umístění v mezitřídní soutěži. 

Celkem bylo přerozděleno 15.000,- Kč. 

Velmi hodnotnými akcemi, které stmelují žáky základní školy s dětmi ze školky, jsou Mikulášské 

nadílky a plesy, které škola pořádá již sedmým rokem. Absolventský ples prioritně určený pro žáky 9. 

třídy byl letos obohacen o přetančení předškoláků. Karnevaly a jarmarky pořádané mateřskou školou, dále 

vánoční zpívání v Kapličce a před školou rovněž spojilo velké žáky s malými. 

Žáci základní školy mohou vyjádřit svůj názor, přání prostřednictvím zástupce Školního 

parlamentu. Zástupci do Školního parlamentu jsou zvoleni na začátku školního roku svými spolužáky z 2. 

až 9. třídy.  

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a Přípravy občanů k obraně státu byla 

letos realizována formou projektového dne „Branný den“, který pro naši školu připravilo Muzeum civilní 

obrany z Ústí nad Labem. Žáci úspěšně prošli teoretickou i praktickou částí stanovišti s tématy 

zaměřenými na tyto oblasti. 

Komunikace se zákonnými zástupci probíhala prostřednictvím třídních schůzek, individuálních 

konzultací. Informace ze života školy se v průběhu školního roku zveřejňovaly na webových stránkách 
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školy. O důležitých akcích školy jsme informovali veřejnost prostřednictvím místního a regionálního 

tisku. 

Průběh a výsledky vzdělávání 

 

 Vzdělávání v mateřské škole probíhalo podle vzdělávacího programu „Učíme se pro život“ 

s ročním plánem „Honzíkova cesta“, v základní škole podle vzdělávacího programu „Společně 

k úspěchu“, ve ŠD a ŠK podle vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“ s ročním plánem „Pojďme 

dělat svět barevnější“. Výuka je vhodně doplňována tematickými besedami, exkurzemi a kulturními 

představeními.  

 Pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD a ŠK se pravidelně každý měsíc setkávali na pedagogických a 

provozních poradách. Třídní učitelé měli přibližně každý měsíc třídnickou hodinu se svými žáky. 

 

Materiální podpora výuky 

 

 V letošním školním roce bylo v rámci dotace vybaveno všech 5 nových tříd interaktivními 

tabulemi. K nim jsme zakoupili ozvučení a počítače.  

Byly pořízeny nové učebnice fyziky, českého jazyka a přírodopisu. K výuce tělocviku slouží nová 

gymnastická žíněnka a startovací bloky. 

 

Vyučovací formy a metody 

 

 Ve vyučování se učitelé snaží koordinovat plány učiva povinných a povinně volitelných předmětů 

z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, 

environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevenci 

rizikového chování. Učitelé sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů a zavádějí je do výuky. 

Podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné respektování a 

toleranci. Dbají na zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny děti 

Do práce v hodině se učitelé snaží aktivně zapojit žáky dle jejich individuálních možností a 

schopností. Zaměřují se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Zajišťuje se důkladné 

procvičení a osvojení učiva. Rozšiřující učivo se zařazuje podle schopností žáků a tím se podporují 

nadané děti.  

 V hodinách používají učitelé výpočetní techniku, audiovizuální techniku, interaktivní učebnice, 

pracovní sešity a ostatní výukové pomůcky. Při vyučování se využívají aktivní metody, práce s chybou, 

výuka probíhá jak frontálně, tak skupinově, organizují se projektové dny. Výuku vyučující vhodně 

doplňují tematicky zaměřenými exkurzemi, besedami a výlety.  

 Učivo mají učitelé rozvržené do tematických plánů na celý školní rok. 

Hospitační činností byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Především bylo sledováno 

řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů výuky. Případné zjištěné nedostatky byly 

s pedagogy individuálně probrány.  
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6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy  
 

6.1 Studium ke 

splnění 

kvalifikačních 

předpokladů 

pracovník název akce financování 

Bc. Markéta Hobzková 
ČZU, Aplikovaná ekologie, 

inženýrské studium 

Vlastní, 

studium pokračuje 

Ing. Michal Řeřicha 
ČZU, Aplikovaná ekologie, 

inženýrské studium 

Vlastní, 

studium ukončeno 

06/2017 

Ing. Michal Řeřicha ČZU, studium pedagogiky 
Vlastní, 

studium pokračuje 

Ing. Zuzana Varagnat 
PedF UK, studium 

pedagogiky 

½ zaměstnavatel na 

základě kvalifikační 

smlouvy, studium 

ukončeno 06/2017 

Bc. Romana Miškovská 
PedF UJEP Ústí nad 

Labem, učitelství I. stupně 

Vlastní, 

studium pokračuje 

Johana Tafatová 
SPgŠ, předškolní a 

mimoškolní vzdělávání 

Vlastní, 

studium pokračuje 

6.2 Studium 

k prohlubování 

odborné 

kvalifikace 

Mgr. Natálie Bartoňová 

Jungová 

Jak hodnotit a klasifikovat 

žáky-cizince v předmětu ČJ 

na ZŠ 

Čeština z druhé strany, jak 

ji učit děti-cizince 

ONIV 

 

ONIV 

Jana Čapková 

- Základní norma 

zdravotnických znalostí pro 

pedagogické pracovníky 

-Aktivní učitel současnosti  

-Angličtina pro 2. stupeň 

ZŠ – IV 

-Konference Funtastic Life  

 

ONIV 

 

ONIV 

ONIV 

 

ONIV 

Mgr. Zuzana Denková Havel a Charta 77 ESF 

Barbora Fischerová 
Společné vzdělávání-

inkluze v MŠ 

 

ONIV 

Mgr. Eva Chrobáková 

-Učím se rád 

-Základy Hejného 

vyučovací metody 

-Současné trendy v edukaci 

s ADHD syndromem na ZŠ 

a SŠ běžného typu 

ONIV 

 

ONIV 

 

ONIV 

 

Mgr. Michaela 

Kolofíková 

Základní norma 

zdravotnických znalostí pro 

pedagogické pracovníky  

ONIV 
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Marcela Kubátová 

Aktuální informace k 

předškolnímu vzdělávání, 

změny ŠZ  
ONIV 

Mgr. Romana Míková 

-Čeština z druhé strany, jak 

ji učit děti-cizince  

-Jak hodnotit a klasifikovat 

žáky-cizince v předmětu ČJ 

na ZŠ  

 

ONIV 

 

ONIV 

 

Bc. Romana Miškovská 
Netradiční a zážitkové hry v 

TV  
ONIV 

Mgr. Marcela Polanská 
Základy Hejného vyučovací 

metody  
ONIV 

Mgr. Jiřina Tafatová 

-Novely právních předpisů  

-Novela zákona o 

pedagogických 

pracovnících v praxi škol 

ONIV 

 

ONIV 

 

Johana Tafatová 

Současné trendy v edukaci 

žáků s ADHD syndromem 

na ZŠ a SŠ běžného typu  

ONIV 

Ing. Zuzana Varagnat 
Netradiční a zážitkové hry v 

TV  
ONIV 
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7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1 Údaje o významných školních aktivitách 

Spolupráce školy a dalších 

subjektů 

Obec Nučice: Nučická stezka – pomoc s organizací, Jarmareční 

sobota v Nučicích – vystoupení dětí z MŠ a Nučických zvonků,  

Vítání občánků  - vystoupení dětí z MŠ  

Vyřazování žáků 9. třídy na OÚ 

Baráčníci: vystoupení dětí z MŠ, setkání v MŠ 

Celé Česko čte dětem: babičky a dědečkové čtou v MŠ 

Sazka olympijský víceboj: I. a II. stupeň 

Významné akce školy 

Pasování prvňáků – slavnostní přivítání žáků 1. třídy žáky 9. třídy, 

akce ZŠ 

Výstava na návsi „Moje oblíbená písnička“ – akce ZŠ a MŠ pro 

rodiče a veřejnost 

Zvonky před školou – vánoční zpívání dětí ZŠ, akce pro veřejnost 

Zpívání v kapličce – vystoupení dětí MŠ, akce pro rodiče a veřejnost 

Absolventský ples – ples pro žáky 9. třídy a rodiče, akce ZŠ 

Karneval superhrdinů – akce MŠ pro rodiče a veřejnost 

Vánoční a Velikonoční jarmark – akce MŠ pro veřejnost 

Rozloučení s předškoláky – Pirátská zahradní slavnost pro děti, akce 

MŠ pro rodiče a veřejnost  

Akademie „Ve zdravém těle, zdravý duch“ – akce ZŠ pro rodiče a 

veřejnost 

Akce k prevenci sociálně 

patologických jevů 

Spaní v MŠ i ZŠ – projekt MŠ, 1., 2. B třídy 

Sportovní dopoledne v Tobogan Fantasy – návštěva zábavného 

centra MŠ 

Tělocvik trochu jinak – pohybový program pro děti z MŠ v 

kulturním domě „Mlejn“ 

Příběhy bezpráví – beseda s Volyňským Čechem, 8., 9. třída, ZŠ 

Hasík – preventivní program HS pro 2. a 6. třídu 

Branný den – projekt ZŠ 

Hry a hlavolamy – exkurze 3. třídy, ZŠ 

Výstava Big bang Data – exkurze 4., 5., 6. třídy, ZŠ 

Questerland – úniková cesta – exkurze 7. třídy, ZŠ 

Lidice – exkurze 8., 9. třídy, ZŠ 

Školka v přírodě – předškoláci MŠ 

Školy v přírodě – 1. – 5. třída 

Lyžařský výcvikový kurz – I. a II. st. ZŠ, účast 37 žáků 

Vícedenní výlety na konci školního roku – 6. – 9. třída 

Jazykový pobyt v Anglii – 5. – 9. třída, ZŠ, účast 19 žáků 

Nebezpečí v kyberprostoru - preventivní program pro 7.,8. a 9. třídu 
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Akce k environmentální výchově 

Jarní sběr papíru – MŠ, I., II. stupeň ZŠ 

Pohádky z dýňové zahrádky – pohádka a dílničky pro děti MŠ 

Ptačí dobrodružství – ukázka živého ptactva v MŠ 

Se zvířátky o vesmíru – pojízdné planetárium v MŠ + 1., 2. třídy ZŠ 

Vynášení Zimy – projekt MŠ 

Jaro v přírodě – výukový program AMPI, MŠ 

Jarní vycházky – projekt MŠ 

Domácí zvířata v Mezouni – výlet MŠ 

Země má svátek – projektový den MŠ 

Den Země – projektový den ZŠ, I., II. stupeň  

Tonda obal na cestách – pořad o třídění odpadů v MŠ, ZŠ 

Hornický skanzen Mayrau – exkurze 4., 5. třídy, ZŠ  

Včelín v Ořechu – exkurze 2. A a 3. třídy, ZŠ 

ZOO Praha – exkurze ZŠ 

Body exhibition Praha – exkurze 7. – 9. třídy, ZŠ 

Ovoce a zelenina do škol – I. stupeň ZŠ 

Akce ve spolupráci s rodiči 

Den otevřených dveří v MŠ i ZŠ 

Podzimní zahradní tvoření s rodiči – akce MŠ 

Nejoriginálnější anděl – soutěž pro rodiče a děti z MŠ 

Vánoční posezení s rodiči – vánoční besídky MŠ 

Vánoční dílničky – akce ZŠ pro rodiče a veřejnost 

Další akce 

Halloweenské řádění – projekt MŠ  

Návštěva knihovny – projekt MŠ, ZŠ 

Návštěva solné jeskyně – MŠ 

Myška Eliška – divadlo v MŠ + dílničky pro děti 

Čarodějnický rej – projekt MŠ 

Kudy cesta do pohádky – divadlo v Lidovém domě, MŠ, 1. a 2. třídy 

ZŠ 

Bomberos – divadelní představení v „Mlejně“, MŠ 

Výlet na Čapí hnízdo – celodenní výlet MŠ 

Mikulášská nadílka – MŠ, ZŠ 

Klub mladého diváka – celoroční projekt 

Den s knihou – projekt 5. třídy, ZŠ 

Nučický poeta – projekt ZŠ 

Mikuláš – projekt 2. A, 3. třídy, ZŠ 

Evropský den mozku – projekt 3. třídy, ZŠ 

O čem se zdálo Elišce – divadelní představení v LD, 5. – 9. třída, ZŠ 

Anglické divadlo v LD – ZŠ 

Prevítovi – divadelní představení, Divadlo Lampion, 1. a 2. B třída, 

ZŠ 

Pražský hrad „výuka trochu jinak“ – exkurze 7., 9. třídy, ZŠ 

Odívání našich předků – exkurze 6. třídy, ZŠ 
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Ztracený masopust – exkurze 4., 5. třídy, ZŠ 

Velikonoční příběh – exkurze 6. třídy, ZŠ 

Logo Praha – výstava, 2. A, 3. třída, ZŠ 

Zámek Mníšek pod Brdy – výlet 1. a 2. B třídy, ZŠ 

Lasergame – výlet 6., 9. třídy, ZŠ 

Jump aréna – výlet 5, 7. třídy, ZŠ 

Plavání – MŠ, 2. a 3. třída, ZŠ  

Bruslení – 6., 7., 8. třída, ZŠ 

Schola Pragensis – přehlídka SŠ a SOU – akce pro 8. a 9. třídu, ZŠ 

Exkurze v rámci SVS – 9. třída, ZŠ 

Exkurze v rámci PPV – 8. třída, ZŠ 

Akce ŠD a ŠK Den dětí – návštěva stáje ARCOS  

Příprava předškoláků Škola nanečisto 

Celoroční soutěž třídních 

kolektivů ZŠ „Kubrovák“ 

1. místo - 9. třída, TU R. Míková, odměna 4.000,- Kč 

2. místo - 8. třída, TU T. Mrázek, odměna 3.000,- Kč 

3. místo – 3. třída, TU M. Kolofíková, odměna 2.000,- Kč  

4. místo – 6. třída, TU J. Čapková, odměna 1.500,- Kč 

5. místo – 5. třída, TU Z. Denková, odměna 1.000,- Kč 

6. místo – 2. B, TU M. Polanská, odměna 900,- Kč 

7. místo – 2. A, TU N. Bartoňová, odměna 800,- Kč 

8. místo – 7. třída, TU M. Hobzková, odměna 700,- Kč 

9. místo – 4. třída, TU B. Rachotová, odměna 600,- Kč 

10. místo – 1. třída, TU E. Chrobáková, odměna 500,- Kč 

 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo 

Matematický klokan žáci 2. – 9. třídy   

Přírodovědný klokan žáci 8. a 9. třídy   

Olympiáda v českém jazyce 
školní kolo pro žáky 

7. - 9. třídy 
  

Matematická olympiáda 
školní kolo pro žáky 

4. a 5. třídy 

účast v okresním 

kole 
 

Matematická olympiáda  
školní kolo pro žáky 

2. stupně 

dvě 7. místa 

v okresním kole 
 

Pythagoriáda 
školní kolo pro žáky 

5. – 8. třídy 

2. místo v okresním 

kole 
 

Olympiáda z anglického jazyka školní kolo 
8. a 10. místo 

v okresním kole 
 

Chemická olympiáda školní kolo pro žáky   
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9. třídy 

Křížem krážem naším krajem – 

rétorická soutěž 
4 žáci 9. ročníku   

Výtvarná soutěž Marie Terezie účast žáků 3. třídy   

Výtvarná soutěž „Má oblíbená písnička“ účast žáků 3. třídy   

Recitační soutěž  
školní kolo „Nučický 

poeta“ 
  

 

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

Mc Donald’s Cup 
Výběr 2., 3., 4. a 5. 

třídy 

Mladší kategorie 4. místo 

Starší kategorie 2. místo 

Minifotbal Výběr 8. a 9. třídy 4. místo 

Okresní kolo ve volejbale chlapců Výběr 9. třídy 3. místo ve skupině (nepostoupili) 

Florbal Výběr 4. a 5. třídy 5. místo ze 14, postup 3. místo ze 7 

Florbal III. kategorie - hoši Výběr 6. a 7. třídy  9. místo 

Florbal IV. kategorie - hoši Výběr 8. a 9. třídy 9. místo  

Florbal III. kategorie - dívky Výběr 6. a 7. třídy 5. místo 

Florbal IV. kategorie - dívky Výběr 8. a 9. třídy 9. místo 

Vybíjená Výběr 4. a 5. třídy 5. místo z 12 

Atletický trojboj  6. místo z 15 

Štafetový pohár Výběr 3. a 5. třídy 
3. místo v okrese, postup do kraje - 7. 

místo z 10 

Pohár rozhlasu – atletická soutěž Výběr 6. a 7. třídy 2. místo, 4. místo, 10. místo 

 

 

7.4 Účast žáků na testování 

Testování žáků 9. třídy SCIO Výsledky v Čj Výsledky v M 
Všeobecné 

předpoklady 

 49 % 45 % 36 % 

Testování žáků 9. třídy ČŠI Výsledky v Čj Výsledky v M Výchova k občanství 

 (z celorepublikového průměru) 65 % z 65% 39% z 52 % 61 % z 68% 
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8 Údaje o výsledcích kontrol 
 

8.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI. 

 

8.2 Údaje o výsledcích kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí 

Ve školním roce 2016/2017 proběhla kontrola KHS Středočeského kraje v rámci kolaudačního řízení 

stavby a půdní vestavby základní školy a přístavby mateřské školy. 

 

8.3 Údaje o kontrole provedené Úřadem práce a Inspektorátem práce pro Středočeský kraj 

Ve školním roce 2016/2017 proběhla kontrola ze strany ÚP. Kontrolovalo se dodržování 

pracovněprávních předpisů. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.  

Závěr kontroly: Nebylo shledáno žádné pochybení ze strany ZŠ a MŠ Nučice. 

 

Inspektorát práce pro Středočeský kraj dne 3. 3. a 8. 3. 2017 kontroloval dodržování povinností 

vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 

předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce. Kontrolovaným obdobím byl rok 2016, 2017. 

Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

8.4 Údaje o kontrole provedené zřizovatelem 

Ve školním roce 2016/2017 provedl zřizovatel 2 kontroly. 

První kontrola byla 4. 11. 2016. Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření příspěvkové organizace 

za období od 1. 1. 2016 do 30. 10. 2016.  

Závěr kontroly: Úroveň vedení účetnictví a hospodaření ZŠ a MŠ Nučice lze hodnotit jako dobrou. 

Druhá závěrečná kontrola hospodaření příspěvkové organizace v roce 2016 proběhla 27. 4. 2017. 

Závěr kontroly: Úroveň vedení účetnictví a hospodaření ZŠ a MŠ Nučice lze hodnotit jako dobrou. 

 

8.5 Údaje o kontrole Okresní správou sociálního zabezpečení Praha – západ a ZP 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná kontrola ze strany ZP. 

 

8.6 Kontrola BOZP 

Dne 19. 10. 2016 byla provedena roční prověrka stavu BOZP a PO. Nebyly zjištěny zjevné nedostatky. 
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9 Základní údaje o hospodaření školy  
 

 

Základní údaje o hospodaření školy v 

tis. Kč 

Za rok 2016 (k 31.12.) za 1. pol. roku 2017 (k 30.6.) 

činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. náklady celkem 19 854,30 276,93 9 637,63 170,14 

2. výnosy celkem 19 705,39 446,70 10 261,67 267,22 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 

(úč.672) 
17 063,47   0,00 8 801,26 0,00 

ostatní výnosy 2 642,92 446,70 1 460,41 267,22 

3. hospodářský výsledek před zdaněním -148,91 167,77 624,04 97,08 

 

 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč za rok 2016 (31.12.) 

1. přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)  0,00 

2. přijaté dotace z rozpočtu obce celkem (INV)   0,00 

3. 
přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet 

zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) 
14 231,89 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 13 885,96 

z toho mzdové výdaje (platy a OON) 10 063,63 

ostatní celkem (vypsat všechny - např. UZ 33 

166,…)   
345,93 

 
UZ 33052 345,93 

 0,00 

4. přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z obce celkem (NIV) 2 831,58 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem   2 393,46 

ostatní účelové výdaje celkem   438,12 

z toho 

opravy a údržba 299,11 

zařízení, služby, materiál 139,01 

   

5. 

z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/ Norsko atd.) 0,00 

z toho 
přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 

Dotace EU 0,00 
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10  Závěr 
 

 Školní rok 2016/2017 byl ve znamení velkých stavebních změn. K historické budově základní 

školy byla přistavěna přízemní budova, ve které jsou šatny, sociálky a 2 krásné nové třídy. Stávající 

budova ZŠ dostala novou střechu a v prostorách původní půdy vznikly 3 třídy i se zázemím pro učitele – 

kabinety a WC pro děti. Ve třídách 3. NP byly sníženy stropy akustickými podhledy a osazeny novým 

osvětlením. Byly zrekonstruované toalety ve 2. a 3. NP. K tělocvičně přibyla malá šatna se záchodem a 

sprchou. Vznikl také sklad pro tělovýchovné náčiní. Škola má nový rozhlas s evakuačním a invakuačním 

signálem. Také nový zabezpečovací i docházkový systém.  

Po rekonstrukci školy zůstala však v původním a velmi špatném stavu tělocvična. Po dohodě se 

zřizovatelem školy se započala v červnu 2017 tělocvična rekonstruovat. Tělocvična dostala novou 

sportovní podlahu, ostění a osvětlení. Celá místnost má nové štuky, mříže na okna, jsou nově natřené 

radiátory a trubky topení. Byly repasované žebřiny a lavičky. Tělocvična má nová šplhadla a hrazdu. 

V srpnu 2017 byl do kabinetů a sborovny zakoupen nový nábytek a židle.   

Budova mateřské školy prošla také proměnou. Přistavěl se nový pavilon pro 20 dětí a kapacita 

školky se navýšila na 90 dětí. Nárůstem počtu dětí a pedagogických pracovníků nám přestala stačit 

kapacita školní jídelny. Vzhledem k tomu, že každé oddělení MŠ má své výdejny jídla, rozhodli jsme se 

obědy do mateřské školy dovážet. Oslovili jsme firmu FORT ROXY, která nám od března do školky 

obědy dováží a dětem velice chutná. Svačinky a přesnídávky připravuje stále naše školní jídelna, ale 

obědy vaří pouze pro základní školu a zaměstnance školy.  

Areál školy doznal také spoustu změn. Ubyly nám zelené plochy, které ustoupily přístavbě školy i 

školky. Školková zahrada přišla o vzrostlé smrky, ale celkový dojem ze současného nádvoří školy a 

zahrady je krásný. Nádvoří je dlážděno žulovými kostkami, jsou zde vysazeny nové stromy, instalovány 

nové lavičky. Atmosféru dokreslují nadčasové grafity s námětem „Cesta“ na fasádě školy i školky. 

V celém areálu školy byly vysazeny nové keře a stromy. Plechové zahradní nádoby si děti v rámci 

pracovních činností osázely květinami trvalými i letničkami.  

Vše co se povedlo v letošním školním roce vybudovat, bylo provázeno velkým stresem. Ještě 

v přípravném týdnu v srpnu 2016 nikdo z nás nevěřil, že zahájíme nový školní rok. Na tomto místě děkuji 

všem pedagogům a provozním zaměstnancům, že nasadili všechny síly a trpělivě dokola uklízeli, 

abychom mohli s menším zpožděním zahájit. 1. stupeň začínal 5. září a 2. stupeň 8. září 2016. Přesto vše 

jsme do prosince učili na staveništi a v provizorních podmínkách. Všechno špatné je ale zapomenuto, 

protože nučická škola zkrásněla a konečně vstoupila do 21. století. 

Jako každý školní rok pořádala Základní škola a Mateřská škola Nučice pro rodiče a veřejnost 

tradiční úspěšné akce. Na začátku školního roku žáci 9. třídy pasovali prvňáčky na žáky základní školy. 

Jediné, co z tradičních akcí v září chybělo, bylo Posvícení v MŠ z důvodu stavby školy a školky.  

Na podzim v MŠ vyhlásili soutěž o nejoriginálnějšího anděla. Všichni andělé byli vystaveni 

v prostorách mateřské školky během tradičního a velmi oblíbeného Vánočního jarmarku, který pořádají 

paní učitelky z MŠ.  

ZŠ v podzimním čase vyhlásila výtvarnou soutěž „Má oblíbená písnička“. Nejhezčí obrázky jsme 

zalaminovali, opatřili QR kódem s danou písničkou. Poté jsme je instalovali v parku na návsi a na frisbee 

hřišti. 

V předvánočním čase děti z MŠ zazpívaly vánoční koledy v Kapli sv. Prokopa a před školou na 

novém nádvoří vystoupily Nučické zvonky se svým pásmem vánočních písní a koled. Ve škole proběhly 

vánoční dílničky pro šikovné děti a rodiče.  

Únor byl opět ve znamení plesů – MŠ pořádala Karneval superhrdinů a ZŠ se loučila se žáky 9. 

třídy na Absolventském plese.  

Před Velikonocemi v MŠ paní učitelky připravily Velikonoční jarmark. 

V květnu děti z MŠ zatančily na Jarmareční sobotě. Všechna vystoupení dětí z MŠ byla nádherná. 

Zatančily i děti z oddělení Želv, které do školky nastoupily teprve v březnu. Jejich „berušky“ okouzlily 
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snad všechny návštěvníky Jarmareční soboty. Základní škola se na této akci prezentovala jako každý rok 

vystoupením Nučických zvonků.  

Tradičně v červnu se paní učitelky z mateřské školy rozloučily s předškoláky. Letošní téma bylo 

námořnické a všechny děti dostaly na cestu do školy kšiltovku se značkou třídy a knihu. Na OÚ jsme se 

zase rozloučili s našimi deváťáky. Základní škola zakončila školní rok 2016/2017 Akademií na téma „Ve 

zdravém těle, zdravý duch“. 

 Během školního roku pedagogové připravili spoustu projektů a projektových dnů pro děti v MŠ i 

žáky ZŠ. Projekty byly zaměřené na environmentální výchovu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, 

na prevenci sociálně patologických jevů a civilní obranu. 

Škola je zapojena do celostátních projektů „Celé Česko čte dětem“, Recyklohraní, Ovoce do škol. 

Projekt Šablony 2017, který je spolufinancován EU a nám zaplatil školní asistenty do základní i mateřské 

školy. Díky těmto financím budou učitelky MŠ čerpat inspirace v jiných mateřských školách. Žáci 

základní školy se zapojili do školních a okresních kol olympiád v Čj, Aj, M, Ch. 

Děti z MŠ, 2. a 3. třídy ZŠ se učily plavat v plavecké škole Medúza. Žáci z 5. až 9. třídy (37 dětí) 

byli v únoru na lyžařském výcvikovém kurzu. V červnu se 19 dětí zúčastnilo pobytového zájezdu do 

Anglie. 

Děti z MŠ a z 1. stupně ZŠ vyjely do škol v přírodě. Žáci 2. stupně ZŠ byli na konci školního roku 

na vícedenních výletech.  

 Děti ze ZŠ po celý školní rok soutěží v mezitřídní soutěži Kubrovák. V rámci této soutěže sbírají 

starý papír, víčka z PET lahví, nepoužívané mobily, starají se o své kmenové třídy a udržují v nich 

pořádek. Část výtěžku z jarního sběru starého papíru byla použita na finanční odměny pro všechny třídy 

podle toho, jak se umístily v soutěži Kubrovák. 

 Akcí Školního parlamentu bylo vánoční setkání tříd na chodbě školy. Každá třída si připravila 

vánoční píseň pro ostatní děti. Členové Školního parlamentu se 3x sešli během školního roku s vedením 

školy. Na schůzkách dávají podněty pro zlepšení chodu školy, vyjadřují své připomínky a požadavky, 

navrhují z pohledu dětí případná řešení. 

 Škola nabízí spoustu mimoškolních aktivit – sportovní kroužky, keramiku, zpívání v pěveckém 

sboru, jazykové kroužky, logické hry a šachy. 

V oblasti mezd se škola pohybovala v dobrých relacích, úvazky byly vytvořeny dle skutečných 

potřeb školy. Krajský normativ stačil pokrýt reálnou potřebu mzdových prostředků. Pedagogové a 

provozní zaměstnanci ve školním roce 2016/2017 v listopadu, prosinci a červenci dostali odměny.  

Pedagogický sbor v MŠ se v březnu díky otevření oddělení Želv rozšířil o dvě nové paní učitelky – 

Danu Ložkovou a Veroniku Severovou. 

Pedagogický sbor v ZŠ potkala v průběhu roku pouze jedna změna. Paní učitelka Jana Rybáková 

odcházela na mateřskou dovolenou a její úvazek si rozdělily paní učitelky Ilona Šmatová a Romana 

Miškovská. Na konci školního roku na základě pracovní smlouvy na dobu určitou ukončila pracovní 

poměr paní učitelka Natálie Bartoňová Jungová. Z důvodu nesouhlasu s budoucím úvazkem ve školním 

roce 2017/2018 a nedorozumění s vedením školy se rozhodla ukončit pracovní poměr paní učitelka 

Zuzana Varagnat. 

Ve školní jídelně ke konci školního roku na základě pracovní smlouvy na dobu určitou ukončila 

pracovní poměr vedoucí ŠJ paní Gabriela Brandtová a pomocná kuchařka Milena Gürtlerová. 
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byla projednána na pedagogické radě dne 1. 9. 2017 (MŠ), 31. 8. 2017 (ZŠ),  

 

 

byla schválena Školskou radou dne 6. 9. 2017, 

 

 

byla odevzdána zřizovateli dne 22. 9. 2017 
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                                                               Mgr. Jiřina Tafatová, ředitelka ZŠ a MŠ Nučice 


