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Výroční zpráva - školní rok 2020 – 2021 

 

1. Základní údaje o škole 

1.1 Škola 

název školy Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres 

Hradec Králové 

adresa školy Školská 279 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70987955 

IZO 102078173 

identifikátor školy 650054717 

vzdělávací program ŽÁK, STUDENT, OBČAN – č.j. 128/07 

vedení školy ředitel: Mgr. Pavel Hebelka 

zástupce ředitele: Mgr. Michal Zikmund 

kontakt tel.: 495 581 126 

e-mail: zs@pnl.cz 

www stránky: zs.pnl.cz 

 

1.2 Zřizovatel 

název zřizovatele Obec Předměřice nad Labem 

adresa zřizovatele Obránců míru 18 

kontakt tel.: 495 581 154 

  predmerice@iol.cz  

 

 

1.3 Součásti školy 

  kapacita 

Mateřská škola 84 

Základní škola 335 

Školní družina 106 

Školní jídelna MŠ - výdejna neuvádí se 

Školní jídelna ZŠ neuvádí se 

Knihovna 320 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet 

dětí/ žáků 

Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na pedagoga 

Mateřská škola 3 69 23 11,5 

1. stupeň ZŠ 8 182 23 20 

2. stupeň ZŠ 7 143 20,5 10,5 

Školní družina 4 118 29,5 29,5 

Školní jídelna MŠ x 70 x x 

Školní jídelna ZŠ x 320 x x 

 



4 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 11 kmenových učeben, 4 odborné – ChF, Př, Hv, PC 

knihovna, 4 herny ŠD 

Sportovní zařízení tělocvična – dokončená rekonstrukce a pořízení vybavení 

v celkové hodnotě 18 566 873 Kč (3 667 533 příspěvek obce 

+ 14 899 340 Kč dotace MF), školní hřiště, sportovní hala 

Dílny a pozemky dílny, keramická dílna, parková úprava v okolí školy  

Zahrada, odpočinkový areál zatravněná plocha u školy, obecní park 

Žákovský nábytek nastavitelný pro 1. a 2. st. 

Vybavení učebními 

pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

doplnění v škol. roce 2019/20 

ZŠ:   490 568,- Kč (notebooky pro distanční výuku, 

vybavení učeben – dotace OÚ) 

MŠ:  19 723, - Kč 

Vybavení žáků učebnicemi 

a učebními texty, výukové 

programy 

doplnění ve škol. roce 2018/19: 

ZŠ:  84 932,- Kč 

knihovna: 39 876 ,- Kč  

Vybavení pro standardní 

výuku ve třídách 

pylonová tabule 

dataprojektor  

notebook s připojením k internetu 

ozvučení 

Vybavení pro výuku na PC  učebna s 26 x PC, připojení na internet 

Vybavení pro interaktivní  

výuku 

6 x interaktivní tabule  

připojení na internet ve všech učebnách  

2 x vizualizér 

Vybavení pro přípravu 

vyučování v kabinetech 

a sborovně  

ve všech kabinetech notebook + připojení k internetu + 

tiskárna 

Vybavení pro řídící a 

administrativní práci 

2 x PC, 1 x notebook, 2 x kopírka, 2 x scanner  

Vybavení ŠD 1 x notebook, 1 x PC, 4 x Tv, 4 x DVD přehrávač, 2x 

interaktivní tabule s projektorem  

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 30. 8. 2005 

Počet členů školské rady       3 

 

 

1.7 Údaje o SRPDŠ ( Spolek rodičů a přátel dětí a školy – Předměřice nad Labem, 

zapsaný spolek) 

Registrace Ministerstvo vnitra Praha,  7.2.2007 

Zaměření Posílení vazby mezi školou a rodiči dětí, k rozvoji školství 

a z toho vyplývající zlepšení podmínek a práce školy 
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2. Vzdělávací programy 

 

ŽÁK, STUDENT, OBČAN – č.j.128/07   1.- 9.třídy 

 

2.1 Učební plán 

 

1.stupeň 

 

2.stupeň 
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3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem (přepočtených na úvazek) 47,28 

Počet učitelů ZŠ 21,5 

Počet vychovatelů ŠD  3,5 

Počet učitelek MŠ  6,0 

Počet správních zaměstnanců ZŠ  4,5 

Počet správních zaměstnanců MŠ  2,5 

Počet správních zaměstnanců ŠJ  5,0 

Asistent pedagoga  3,28 

Školní asistent - EU  0,5 

Školní psycholog - EU  0,5 

 

 

3.2 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 30let Do 40 let Do 50 let Do 60 let Nad 60 let Celkem 

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

0 1 0 5 1 11 0 8 1 4 2 29 

 

 

 

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

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2020/21 

 

počet prvních 

tříd 

počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů 

2 43 8 3 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení – celkový přehled 

 

   a) na víceletá gymnázia přijato: 

 

škola z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia  0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 1 0 

 

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

z devátých  ročníků přijato:  

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

stř. odborné 

školy 

střední odb. 

učiliště  

celkem 

8 3 0 6 5 0 22 
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   c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotn

í školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0 5 0 5 

 

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

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

5 0 

 

   e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

32 0 

 

 

 

 

5. Údaje o vzdělávání žáků  

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Počet žáků s 

dostatečnou 

Nehodnoceno 

I.A 22 0 22 0 0 0 

I.B 19 2 18 1 0 0 

II. 30 1 28 1 0 0 

III. 25 2 23 0 1 0 

IV.A 22 3 19 0 2 0 

IV.B 22 0 22 0 0 0 

V.A 22 8 13 1 2 0 

V.B 20 6 14 0 1 0 

VI.A 20 5 15 0  3 0 

VI.B 20 7 12 1 5 0 

VII.A 20 7 13 0 2 0 

VII.B 21 14 7 0 2 0 

VIII. 30 14 16 0 6 0 

IX.A 17 10 7 0 4 0 

IX.B 15 9 6 0 4 0 
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Celkový přehled 

 

 Počet žáků Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Počet žáků s 

dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. stupeň 182 159 3 6 0 

2. stupeň 143 76 1 13 0 

Celkem 325 235 4 18 0 

 

 

Přehled o chování 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napom. 

TU 

Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

2. st. 3. st. 

I.A 22 0 0 0 0 0 0 0 

I.B 19 0 0 0 0 0 0 0 

II. 30 11 0 1 0 0 0 0 

III. 25 3 0 0 0 0 0 0 

IV.A 22 0 0 3 0 0 0 0 

IV.B 22 3 0 1 2 0 0 0 

V.A 22 2 0 7 0 1 0 0 

V.B 20 3 0 3 0 0 0 0 

VI.A 20 6 1 0 0 0 0 0 

VI.B 20 11 0 1 0 0 0 0 

VII.A 20 12 0 1 0 0 0 0 

VII.B 21 11 0 2 0 2 0 0 

VIII. 30 8 0 0 0 0 0 0 

IX.A 17 1 1 0 0 0 0 0 

IX.B 15 3 0 0 1 0 0 0 

 

Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napom. 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. st. 3. st. 

1. stupeň 182 22 0 15 2 1 0 0 

2. stupeň 143 52 2 4 1 2 0 0 

Celkem 325 74 2 19 3 3 0 0 

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 3930 21,6 12 0,07 

2. stupeň 2814 19,7 0 0 

Celkem 6744 20,8 12 0,04 
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5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

S vývojovými poruchami učení 

1. 0 

2. 0 

3. 3 

4. 5 

5. 10 

6. 11 

7. 8 

8. 7 

9. 3 

Celkem  47 

 

 

5.4 Shrnutí organizace výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Počet žáků 325 

Počet dojíždějících 98 

Lochenice - 31, HK - 12, Neděliště - 28, Sendražice - 13,   

Světí - 3, Smiřice - 2, Račice nad Trotinou - 3, Hořiněves – 3, 

Holohlavy – 1, Dubenec - 2 

Počet žáků v ŠD 118/4 oddělení/ 

Školní vzděl. program „Žák, student, občan“ 

Volit. předměty cvičení z českého jazyka   (8. a 9. tř.) 

cvičení z matematiky        (7. a 9. tř.) 

Kroužky keramický, keramický při ŠD, hrátky s flétnou při ŠD, 

výtvarný, dramatický, sportovní, počítačový, přírodopisně 

chem. praktika, příprava na PZK z Čj a M, doučování 

 

hra na hudeb. nástroj:  

klavír, zobcová, příčná flétna, klarinet - ZUŠ Smiřice 

kytara, zobcová flétna - ZUŠ Chlumec n. Cidlinou 

Plavecká škola Kurz nedokončen (COVID 19 opatření) 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 
 

počet 

účastníků téma 

1 Oblastní kolokvium kabinetu Matematika a její aplikace 

1 Letem světem v pohybových hrách s hudbou 

1 Oblastní kolokvium kabinetu Matematika a její aplikace 

1 Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

1 Efektivní využití MS Office pro pedagogy 

1 Využití MS Teams při výuce matematiky 

2 Jak na nový RVP ZV 

1 Jak být v pohodě nejen při online výuce 

1 Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování 

1 FIT HOMEOFFICE: Jak sedět a vlastně se hýbat? 

1 Odměny a tresty ve výchově dětí 

1 Webinář - Jak na MS Teams 

1 MS Teams - efektivní nástroj pro distanční výuku 

1 Setkání výchovných poradců 

1 

Reflektivní seminář k projektu Pregraduální vzdělávání na Univerzitě Hradec 

Králové II (5x) 

1 Metodické setkání ŠMP v PPP Královéhradeckého kraje (2x) 

1 

Metodické setkání ŠMP s pracovníky Centra primární prevence 

Královéhradeckého kraje SEMIRAMIS z.ú. (2x) 
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7. Údaje o výchovně vzdělávací práci ZŠ 

 

7.1 Školní vzdělávací projekty 

 

Název projektu:  Třída 

Den pro Vás, SŠ Vocelova IX.A,B 

Dýňák roku 2020 celá škola 

Mikulášská nadílka 1.tř. 

Krtek je náš kamarád 1.tř. 

Vánoce celá škola 

Sněhuláková výzva celá škola 

Zpívá celá škola celá škola 

Lidské tělo 1.tř. 

Velikonoční výzva celá škola 

Čarodějnice 1.tř 

Den dětí celá škola 

 

7.2 Další vzdělávací akce: Exkurze, výstavy, přednášky, besedy 

 

Leonardo da Vinci celá škola 

Beseda s advokátkou 9.A, B 

Literární exkurze – Miletín 7.A, B 

Burza škol – on-line 9.A, B 
 

 

7.3 Divadelní, filmová a hudební představení 

 

Z důvodu opatření COVID neproběhla. 
 

7.4 Akce školní družiny 

 

Den se Sheredkou 

Čarodějnice 

Vánoce 

Letní zotavovací akce 

  

 

7.5 Akce pro rodiče a veřejnost 

 

Loučení s IX. třídou IX. 
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7.6 Akce knihovny  

 

Pasování na čtenáře I.A, B 

 

 

7.7 Mimoškolní akce 

Školní výlety 

1.A, B týden výletů a her 

3. cesta za Perníkovou chaloupkou 

4.A, B Muzeum východních Čech 

5.A, B Říp 

6.A, B okolo Předměřic a Lochenic 

7.A cyklovýlet Kuks 

7.B Hradec Králové 

8. Josefov 

9.A Bukovina u Chválkovic 

9.B ZOO Olomouc 

 

Z důvodu pandemie COVID 19 neproběhly další tradiční mimoškolní akce: 

  školy v přírodě 

  lyžařský výcvik 

   

 

 

 

8. Soutěže 

8.1 Soutěže a olympiády 

Název soutěže Úroveň Počet žáků Umístění 

Fyzikální olympiáda - kategorie F (8. tř.) OK 3 úspěšný řešitel 

Matematická olympiáda - kategorie Z6 (6. 

tř.) 

OK 3 vítěz, úspěšný řešitel 

Olympiáda v českém jazyce OK 
 

1. místo 

Olympiáda v českém jazyce OK 
 

účast 

Olympiáda v českém jazyce KK 
 

6. místo 

Biologická olympáda 7.A KK 1 účast 

Konverzační soutěž v AJ (Olympiáda)  OK 1 5.místo 

Basic Lingua Ústřední 

kolo ZŠ 

1 7. místo 
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8.2 Sportovní soutěže 

 

Název soutěže Úroveň Počet žáků Umístění 

Sazka olympijský víceboj - 

odznak všestrannosti - 

republikové finále, Brno 

republiková 1/1učitel 10./1. 

Sazka olympijský víceboj - 

odznak všestrannosti 

republiková/školní 5.B, 6.A, 6.B., 

7.A, 7.B, 8. 

1 x diamantový 

odznak,  4 x zlatý 

odznak, 7 x 

stříbrný odznak, 

18 x bronzový 

odznak 

 

 

9. Účast v projektech, programech a spolupráce 

 

Projekt           Situace 

 

Budova ZŠ Předměřice nad Labem, 2. etapa – 

tělocvična, šatny – stavební úpravy 

stávajícího stavu 

Rekonstrukce dokončena 31.3.2021 

Personální posílení MŠ a ZŠ (školní 

asistenti), podpora vzdělávání v kurzech 

zaměřených na práci pedagoga v MŠ 

a rozvojových aktivit v ZŠ –  

Šablony II. pro ZŠ a MŠ 

(V rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání – OP VVV) 

 Probíhá 

Šablony III. pro ZŠ a MŠ Podaná a potvrzená žádost na 980 840 Kč 

Ovoce a mléko do škol Probíhá 

 

 

 

 

Spolupráce a programy 

 

Semiramis o.s., centrum primární prevence – prevence rizik. chování žáků 2. stupně (6. a 7.tř.) 

Mozaika, školské poradenské pracoviště 

Recyklohraní - prohlubování znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů 

Oblastní charita HK 

Síť škol zabývajících se ekologickou výchovou 

UHK PF, VOŠ a PŠ Litomyšl, Sion HK - poskytování odborné praxe studentům  

SVP Návrat 
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10. Výsledky vzdělávání a testování žáků 

 

10.1 Národní testování 5. tříd  

 

5.A 

 
 Český jazyk  

Zúčastněných základních škol: 4 168  

- 7 žáků dosáhlo vysoce nadprůměrného výsledku – nejlepší 99 percentil  

- 3 žáci naopak dosáhli podprůměrného výsledku  

- 1 žák nevypracoval  

 

Celkem 6 částí testu (mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost, znalosti, 

posouzení, interpretace a získávání informací) - celkový průměrný výsledek dosahuje mírně 

nad 60 percentil, kde průměrný výsledek zúčastněných škol je 50 percentil.  

Nejlépe se žákům dařilo v části typu znalosti (necelých 70 percentil).  

 

Matematika  

Zúčastněných základních škol: 4 235  

- 1 žák dosáhl vysoce nadprůměrného výsledku – 89 percentil  

- 1 žák nevypracoval  

Celkem 7 částí testu (čísla a početní operace, geometrie v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy 

a práce s daty, nestandardní aplikační úlohy a problémy, znalosti, porozumění, aplikace) – 

celkový průměrný výsledek dosahuje mírně nad 60 percentil, kde průměrný výsledek 

zúčastněných škol je 50 percentil.  

Nejlépe se žákům dařilo v části typu závislosti, vztahy a práce s daty (téměř 70 percentil).  

 

Anglický jazyk 

Test posuzoval jazykové znalosti a dovednosti komplexně. Úlohy byly zaměřeny na různé 

aspekty jazyka, ale jejich hodnocení probíhalo souhrnně. Byla rovněž hodnocena úroveň 

znalostí, kterou mohli žáci dosáhnout. Jedná se o kategorie A0, A1, A2, B1, B2 a C1 na základě 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Hodnocené části: 

a) poslech 

b) čtení 

V hodnocených částech bylo zahrnuto: 

a) gramatika a pravopis 

b) slovní zásoba 

c) orientace v konverzačních situacích 

d) porozumění  

Celkem se testování v AJ zúčastnilo 2973 respondentů, z toho 19 žáků z naší školy. 

Počet žáků, kteří dosáhli dané úrovně obtížnosti 

Úroveň A0 Úroveň A1 Úroveň A2 Úroveň B1 Úroveň B2 Úroveň C1 

1 10 6 2 0 0 
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Obecné studijní předpoklady (OSP)  

Zúčastněných základních škol: 3 883  

- 7 žáků dosáhlo vysoce nadprůměrného výsledku – nejlepší 92 percentil  

- 2 žáci dosáhli podprůměrného výsledku  

- 1 žák  

 

5.B 

 

Český jazyk 

Test vyplnilo 20 žáků, celkově v republice 4168 škol. 

Ve všech zjišťovaných oblastech (mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská 

gramotnost, znalosti, posouzení a interpretace a získávání informací) se žáci pohybovali nad 

průměrem (kolem 60 percentilu). 

Nadprůměrného výsledku dosáhlo pět žáků, podprůměrných jeden. Nejlepší výsledek dosáhl 

hodnoty 99 percentilu. 

Z těchto výsledků vyplývá, že 14 žáků odpovídá výsledné známce 1 a šest žáků známce 2. 

 

Matematika 

Test vyplnilo pouze 17 žáků třídy, celkově se zúčastnilo 4235 škol. 

Ve všech částech testu je průměrný až nadprůměrný výsledek, čtyři žáci mají nadprůměrný 

percentil, dva podprůměrný, nejlepší percentil je 99.  

Nejlépe pracovali v oblastech závislost, vztahy a práce s daty, nadstandartní aplikační úlohy 

a problémy, znalost, číselné operace s celými čísly, převádění jednotek času, délky, průměrně 

v geometrii-obvod a obsah čtverce a obdélníku, aplikace, zlomky, desetinná čísla. 

Všechny tyto oblasti s průměrnými výsledky znalostí v době testování byly probrány okrajově 

nebo vůbec. 

Průměrná známka odpovídající výsledkům je 12x 1 a 5x 2. 

 

Anglický jazyk 

SCIO test posuzoval jazykové znalosti a dovednosti komplexně. Úlohy byly zaměřeny na různé 

aspekty jazyka. 

Z grafu z celkového rozložení úrovně žáků naší 5.B v porovnání s celkovým rozložením úrovní 

všech testovaných žáků vyplývá, že naši žáci dosahovali nadprůměrných výsledků, znalostí 

a dovedností.  

Z celkového hodnocení úrovně žáků 5.B vyplývá, že nad 30 % žáků třídy dosáhlo úrovně A2. 

To odpovídá průměrné úrovni žáků na konci 9. třídy základní školy dle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky, který definuje úroveň ovládání jazyka a umožňuje měřit 

pokrok. 

Dále je možné vyčíst, že průměrné množství žáků, kteří nedosáhli očekávaných výsledků 

(úrovně A1) a skončili na startovací úrovni A0 se v této třídě drží republikového průměru. 

V naší 5. B číslo přibližně odpovídá žákům, kteří mají učební dysfunkce popsané pedagogicko-

psychologickou poradnou. 

Vysoce nadprůměrných výsledků naši žáci 5.B dosahovali v porovnání se všemi testovanými 

žáky jak při poslechu v cizím jazyce (34% oproti 21 % celorepublikové úrovně), tak v přesnosti 

čtení a porozumění textu, kdy výše zmíněné úrovně A2 dosáhlo kolem 45 % žáků třídy (oproti 

21% celorepublikově). 
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Počet žáků, kteří dosáhli dané úrovně obtížnosti 

 Úroveň A0 Úroveň A1 Úroveň A2 Úroveň B1 

5.B 5 7 6 2 

 

 

Obecné studijní předpoklady 

Tuto oblast vyplnilo 19 žáků z 20, celkově se testovalo 3883 škol. 

Nejlépe pracovali žáci v oblasti verbální, slovní zásoby, analytické, analýzy informací, 

orientaci v grafu a tabulce, méně úspěšně v porovnávání hodnot. 

Nadprůměrného výsledku dosáhli čtyři žáci-nejlepší percentil (relativní umístění vzhledem 

k posuzovaným osobám na stupnici do 100- nejvyšší umístění) dosáhl hodnoty 97. Naopak 

podprůměrní žáci byli dva. 

 

Závěr: Celkově v porovnání s ostatními respondenty stejného věku mají žáci lepší výsledky 

v českém jazyce, v matematice a v obecných studijních předpokladech se pohybují v pásmu 

průměru. 

 Zároveň se celkově umístili na místě lepším než 70 % zúčastněných škol. 
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10.2 Trénink na přijímací zkoušky – SCIO 

 

9.A 

Český jazyk 

Hodnocené části: 

a) mluvnice 

b) sloh a komunikace 

c) literatura a čtenářská gramotnost 

 

Průměrné hodnocení je pouze orientační. Ve zprávě organizace SCIO chyběly přesné výsledky 

na stupnici hodnocení, tak jak to bylo znázorněno u výsledků našich žáků.  

Celkem se testování z ČJ zúčastnilo 1955 respondentů, z toho 17 žáků z naší školy. Ve všech 

oblastech testování byli naši žáci horší než průměr – konkrétně v mluvnici o 2,5%, ve slohu 

a komunikaci o 6,7% a v literatuře a čtenářské gramotnosti o celých 16,1%. V celkovém 

hodnocení naši žáci byli o 4,9% horší než průměr všech zúčastněných respondentů. 

 

Hodnocení v procentech 

 celkem mluvnice sloh a komunikace 

literatura a 

čtenářská 

gramotnost 

Průměr 8./9.tříd ze 

všech testovaných škol 

(odhadem) 

50 51 68 57 

Naši žáci 8./9.třídy 45.1 48.5 61.3 40.9 

 

Matematika 

a) celkový výsledek 

b) aritmetika 

c) geometrie 

d) nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 

V celkovém hodnocení uspěli žáci 9.A třídy 1,2% nad průměrem ostatních zapojených škol, 

stejně tak v oblasti aritmetiky + 3,2 a geometrie + 2,4%, v nestandardních aplikačních úlohách 

žáci 9.A byli hodnoceni cca 7,4% pod průměrem. 

 

 Celkem Aritmetika Geometrie Nestandardní 

aplikační úlohy 

Průměr 51,3 51,2 53,4 60 

Naši žáci 9.A – 52,5 9.A – 54,4 9.A -55,8 9.A – 52,6 

 

Obecné studijní předpoklady 

OSP 

a) celkové hodnocení 

b) verbální část 

c) analytická část 

d) kvantitativní část 

 

V celkovém hodnocení uspěli žáci 9.A přibližně 8% pod průměrem, nejhůře dopadla část 
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analytická 11,4% pod průměrem), část verbální 7,6% nad průměrem, část kvantitativní 7,8% 

pod průměrem. 

 

 Celkem Verbální část Analytická část Kvantitativní část 

Průměr 51,3 54,4 54,4 51,3 

Naši žáci 42,5 46,8 43,9 43,5 
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9.B 

Český jazyk 

Hodnocené části: 

a) mluvnice 

b) sloh a komunikace 

c) literatura a čtenářská gramotnost 

d) Průměrné hodnocení je pouze orientační. Ve zprávě organizace SCIO chyběly přesné 

výsledky na stupnici hodnocení, tak jak to bylo znázorněno u výsledků našich žáků.  

e) Celkem se testování v ČJ zúčastnilo 1955 respondentů, z toho 14 žáků z naší školy. 

V oblasti mluvnice naši žáci uspěli o 14,5 % nad průměrem, ve slohu byli naši žáci 

o 5,6% horší než průměr zúčastněných a v literatuře a čtenářské gramotnosti žáci 

neuspěli o 8,6%. V celkovém hodnocení naši žáci uspěli o 10,6 % než průměr všech 

zúčastněných respondentů. 

 

 

Hodnocení v procentech 

 celkem mluvnice sloh a komunikace 

literatura a 

čtenářská 

gramotnost 

Průměr 9.tříd ze všech 

testovaných škol 

(odhadem) 

51 52 68 57 

Naši žáci 9.třídy 61.6 66.5 62.4 48.4 

 

 

Matematika 

a) celkový výsledek 

b) aritmetika 

c) geometrie 

d) nestandardní aplikační úlohy a problémy 



22 

 

 

V celkovém hodnocení uspěli žáci 9.B 11,4% nad průměrem, stejně tak v oblasti aritmetiky 

11,7% a geometrie + 9,8%, v nestandardních aplikačních úlohách žáci 9.B 1,3% nad průměrem. 

 

 Celkem Aritmetika Geometrie Nestandardní 

aplikační úlohy 

Průměr 51,3 51,2 53,4 60 

Naši žáci 62,7 64,2 63,2 61,3 

 

Obecné studijní předpoklady 

a) celkové hodnocení 

b) verbální část 

c) analytická část 

d) kvantitativní část 

 

V celkovém hodnocení uspěli žáci 9.B přibližně 8% pod průměrem, nejhůře dopadla část 

analytická 14,6% pod průměrem, část verbální 5,9% nad průměrem, část kvantitativní 6,8% 

pod průměrem. 

 

 Celkem Verbální část Analytická část Kvantitativní část 

Průměr 51,3 54,4 54,4 51,3 

Naši žáci 43,1 48,5 39,8 44,5 
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10.3 Hodnocení distanční výuky – SCIO 

Souhrnné přehledy 

 

Žák I. stupeň 

Vyhovuje ti online výuka? 

  Celkem vyhovuje 83% (23% ano, 60% tak napůl), nevyhovuje 17% 

Je pro tebe online výuka lehčí?  

Celkem ano nebo stejně 67% (24% ano, 43% stejně), 33% těžší 

Máš během online výuky více práce?  

Celkem ano nebo stejně 79% (40% více, 39% stejně), 21% méně 

Naučíš se méně v online výuce?  

Celkem ano nebo stejně 37% (5% více, 32% stejně), 63% méně 

Kolik hodin denně věnuješ online výuce?  

1 – 4 hodiny 88%, více než 4 hodiny 12% 

Kolik hodin denně ti pomáhají rodiče? 

 1 - 2 hodiny 62%, více než 2 hod. 24%, vůbec 15% 

Jakým způsobem tě učitelé hodnotí?  

Známkami 37%, slovně 7%, obojí 56%, vůbec nehodnotí 0% 

 

Žák II. stupeň 

Vyhovuje ti online výuka?  

Celkem vyhovuje 82% (35% ano, 47% tak napůl), nevyhovuje 19% 

Jaká je celková obtížnost?  

Obtížnější 54%, 14%  stejně, 32% lehčí 

Je pro tebe více stresující?  

Více 13% stejně 17%, 70% méně 

Máš více práce v online výuce?  

Celkem ano nebo stejně 77% (52% více, 25% stejně), 22% méně 

Kolik hodin denně se připravuješ?  

1 – 2 hodiny 62%, více než 2 hodiny 33%, vůbec 5% 

Kolik hodin denně ti pomáhají rodiče?  

1 - 2 hodiny 63%, více než 2 hod. 8%, vůbec 29% 

Jakým způsobem tě učitelé hodnotí?  

Známkami 40%, slovně 3%, obojí 57%, vůbec nehodnotí 0% 

   

 

Rodič 

Jak vaše dítě celkově zvládá online výuku?  

Dobře 77% (velmi 27%, dobře 50%), spíše špatně 22% 

Kolik hodin denně strávíte při online výuce s dítětem?  

Nejvíce 1 hod. 41%, více než 1 hod. 49%, vůbec 10% 

Učíte se více nebo méně s dítětem?  

Více 62%, stejně 30%, méně 8% 

Jak vaše dítě zvládá objem školních úkolů?  

Zvládá 70% (určitě 28%, zvládá 42%), napůl 25%, spíše nezvládá 5% 

Jak vám vyhovuje komunikace s třídní učitelkou?  

Vyhovuje 75% (rozhodně 47%), napůl 15%, nevyhovuje 10% 

Jak vám vyhovuje komunikace s ostatními učiteli?  

Vyhovuje 66% (rozhodně 25%), napůl 21%, nevyhovuje 13% 

Jak vám vyhovuje komunikace s vedením školy?  
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Vyhovuje 60% (rozhodně 24%), napůl 25%, nevyhovuje 15% 

Jak moc jste spokojen se systémem hodnocení během distanční výuky?  

Spokojen 75% (velmi 27%), napůl 18%, nespokojen 7% 

Jak moc jste spokojen s přístupem školy k distanční výuce?  

62% (velmi 22%), napůl 31%, nespokojen7% 

 

Učitel 
Jaká je vaše celková zkušenost s distanční výukou?  

Dobrá 88% (rozhodně 12%), špatná 12% 

Jak je výuka online stresující než prezenční?  

Více 52%, stejně 24%, méně 24% 

Poskytuje škola potřebnou podporu?  

Určitě ano 35%, spíše ano 47%, spíše ne 18% 

Zadáváte žákům více práce v online výuce než v prezenční?  

Více 12%, stejně 47%, méně 41% 

Kolik látky proberete ve srovnání s prezenční výukou?  

Více 0%, stejně 53%, méně 47% 

Kolik hodin denně strávíte při online výuce?  

1 – 3 hodiny 65%, více než 3 hodiny 35% 

Kolik hodin denně strávíte přípravou na online výuku?  

1 – 3 hodiny 59%, více než 3 hod. 41% 

Je pro vás příprava materiálů pro distanční výuku více náročná než pro prezenční?  

Více 94%, stejně 6% 

 

Závěr 

Ze získaných výsledků vyplývá, že distanční forma výuky z pohledu žáků vyučujících i rodičů 

byla sice velmi náročná, ale určitě jsme ji zvládli. Obtížnost online výuky se projevila 

především tím, že chybí okamžitá zpětná vazba od žáků. Vyučující nemůže ihned správně, 

a hlavně rychle reagovat na případné dotazy nebo na opakování, procvičování a následnou 

kontrolu. 

Žáci vcelku dobře porozuměli novému probranému učivu – zejména ti, kteří chtěli, paní 

učitelky přizpůsobily obsah učiva, hodnotily jak slovním hodnocením, tak i známkami. 

Příprava na vyučování ve formě distanční výuky byla mnohem náročnější ze strany 

vyučujících. Velmi potřebná se také ukázala pomoc rodičů. 

Ve srovnání se školami v České republice se pohybujeme v průměru, v některých oblastech 

jsme výrazně nad průměrem a ojediněle těsně pod průměrem.  Ředitel školy dostával velmi 

mnoho pochvalných e-mailů od rodičů na práci našich vyučující a pouze jednotky případů od 

nespokojených rodičů.   

 

 

10.4 Mezinárodní šetření ČŠI – PIRLS 4. ročníků 

Výsledky bude mít škola k dispozici ve školním roce 2021/2022. 
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11. Základní údaje o hospodaření školy 

11. 1 Náklady a výnosy (v Kč) 

 

  Hlavní činnost Hospodářská činnost  Celkem 

Náklady celkem 35 096 343,49 Kč 154 622,56 Kč 35 250 966,05 Kč 

z toho : - platy 21 054 616 Kč 57 981 Kč 21 112 597 Kč 

             - ostatní osobní 

náklady 

495 403 Kč  495 403 Kč 

             - pojistné, FKSP 7 664 466,38 Kč 20 645,60 Kč 7 685 111,98 Kč 

          - učebnice, učební 

pomůcky 

181 378,14 Kč  181 378,14 Kč 

          - ostatní provozní 

náklady 

5 700 479,97 Kč 75 995,96 Kč 5 776 475,93 Kč 

   0,00 Kč 

Výnosy celkem 35 099 062,60 Kč 171 922 Kč 35 270 984,60 Kč 

v tom: - ze stát. rozpočtu 29 953 085,64 Kč  29 953 085,64 Kč 

           - na provoz od 

zřizovatele 

3 925 000 Kč  3 925 00 Kč 

           - ostatní výnosy 1 220 976,96 Kč 171 922 Kč 1 392 898,96 Kč 

Hospodářský výsledek 2 719,11 Kč 17 299,44 Kč 20 018,55 Kč 

Investiční dotace 110 000 Kč  110 000 Kč 

 

 

11.2 Dotace  

 

Projekt : Šablony pro ZŠ a MŠ 

Výše dotace: 1 866 629,- Kč 

Poskytovatel dotace: MŠMT  
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11.3 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2019 

   přímé výdaje na vzdělávání (v Kč) 

        Finanční prostředky Poskytnuté Použité Vratky dotací 

 k 31.12.2020 k 31.12.2020 celkem 

Poskytnuté NIV dotace na přímé 

náklady na vzdělávání 
29 106 329 29 106 329 0 

v členění stanoveném rozhodnutím 

a ukazateli z KÚ 
0 0 0 

a) Závazné ukazatele: MP 

celkem v tom: 

   

     aa) platy 20 805 754 20 805 754 0 

     ab) OON 0 0 0 

b) Ostatní  ( pojistné, FKSP, 

ONIV) 

8 300 575 8 300 575 0 

 

 

11.4 Inventarizace majetku (v Kč) 

 

Druh majetku Stav k 

1.1.2020 

Přírůstky Úbytky Účetní stav 

k 31.12.2020 

Dlouhodobý hmotný 

majetek nad 40 tis. Kč 

1 861 534,90 163 603 0 2 025 137,90 

Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek od 3 do 

40 tis. Kč 

7 466 077,93 897 164,97 228 803 8 134 439,90 

Drobný dlouhodobý 

nehmotný majetek od 7 do 

60 tis. Kč 

154 201,20 25 000 30 000 149 201,20 

 

 

12. Spolupráce s odborovými organizacemi 

 

Počet členů 15- ČMOS  

Formy spolupráce Projednávání organizačních změn v pracovně právních 

vztazích, rozpočet, informace MŠMT 

Kolektivní vyjednávání – tvorba kolektivní smlouvy, 

rozpočet a zásady čerpání FKSP 

Zajišťování závodní preventivní péče 

Společná prověrka BOZP na pracovišti 



 

13.Výroční zpráva MŠ  

 

13.1. Základní údaje o MŠ 

Mateřská škola využívá samostatnou budovu se zahradou, která je v těsné blízkosti ZŠ, 

k 1. 1. 2003 se stala součástí právního subjektu Základní školy Předměřice n.L.  

Budova je podsklepena, sklep je využíván jako sklad. 

V přízemí jsou dvě třídy se stejným prostorovým zázemím. Každá třída má samostatnou 

ložnici, která má vchod ze třídy a slouží během dne i jako herna. Na odpočinek dětí se lehátka 

rozkládají. Každá třída má svou koupelnu a WC.  

V přízemí jsou také šatny pro tři třídy, samostatné výdejní místo pro výdej stravy pro dvě třídy 

a zázemí pro personál. 

V prvním patře je třída a ložnice, která také slouží jako herna. Pro odpočinek si děti samy 

rozkládají matrace a přikrývky. Třída má samostatné toalety a umývárnu a svou samostatnou 

kuchyň - výdejní místo, které je propojeno s přízemím výtahem. 

Dále je v prvním patře herna (víceúčelový sál) s vybavením pro pohybové aktivity, v ní se 

střídají na tělovýchovné a hudebně - pohybové aktivity všechny tři třídy. 

V prvním patře je kancelář, sborovna, kabinety, soc. zařízení pro personál a úklidová místnost. 

Ve školním roce 2020-2021 navštěvovaly mateřskou školu děti z Předměřic n.L., 4 děti 

z Lochenic, 1 dítě z Račic nad Trotinou, 1 dítě ze Sendražic a 1 dítě z Nedělišť. 

V mateřské škole se děti vzdělávaly ve třech třídách o počtu v I. třídě 21 dětí,(MŠ neobdržela 

více přihlášek, všechny přihlášené děti byly během roku přijaty), 24 dětí ve II. třídě a 24 dětí ve 

III. 

 

Zahrada MŠ 

Plocha zahrady odpovídá kapacitě dětí v MŠ. 

Zadní část zahrady je vydlážděna zámkovou dlažbou, slouží jako dopravní hřiště k jízdě na 

koloběžkách a tříkolkách. V této části zahrady je zahradní chatka, do které se ukládají hračky 

a pomůcka na pobyt venku. Vedle chatky je hrací prvek – Vláček s vagónkem. K posezení 

i jako přírodní učebna, slouží mobilní stoly s lavicemi, které jsou též v této části zahrady. 

Přední část zahrady je zatravněna, jsou na ní zabudovány multifunkční sestavy - Hrad Bajaja, 

Vlnobití, Monty, Kolotoč, houpačky, lavička Jezevčík, pružinová houpadla a mlhoviště. 

Dopadové plochy jsou z tenkovrstvé impregnační lazury. Součástí přední zahrady je zahradní 

altán - společný pro všechny třídy. Každá třída má své pískoviště, zahradní hračky a náčiní pro 

pohybové a jiné aktivit. Obě části zahrady jsou celoročně využívány k rozmanitým činnostem 

dětí. 

 

Údaje o SRPMŠ 

Registrace Krajský soud v Hradci Králové dne 6.11.2018 

Zaměření Spolupráce s rodiči 

 

 

13.2 Předškolní vzdělávání a vzdělávací programy MŠ 

Celodenní činnosti probíhají podle Školního vzdělávacího programu pro PV „Barevný svět“ 

a Třídních vzdělávacích programů pro PV. Vzdělávání bylo rozděleno do tematických bloků s   

důrazem na estetickou a ekologickou výchovu, (práce s přírodním materiálem, výchova ke 

kladnému vztahu k přírodě, prožitkové učení apod.) 

Vzdělávání probíhalo prezenční i distanční formou. 



29 

 

Kroužky pro předškoláky 

Název počet dětí 

Šikula 12 

Výtvarný 12 

Keramika 12 

Angličtina 13 

Jazykový kroužek 7 

Sauna z důvodů protiepid. opatření se nekonala 

 

13.3 Údaje o výsledcích předškolního vzdělávání dětí 

 

Úkolem vzdělávání dětí bylo doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit 

dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji 

a učení. Vzdělávání probíhalo v souladu s novými principy předškolního vzdělávání (RVP), 

které byly rozpracovány ve ŠVP PV a TVP PV. 

Program se nazývá Barevný svět, je zaměřen na estetickou výchovu, ekologii, vztah k přírodě. 

Děti pozorovaly svět kolem nás, přírodu, rostliny a živočichy ve všech ročních obdobích. 

Prezenční vzdělávání bylo přerušeno z důvodu opatření proti Covid-19, děti se vzdělávaly 

distančním způsobem, mohly plnit úkoly zadané na internetových stránkách a vzdělávat se 

pomocí interaktivních programů uveřejněných na stránkách školy. Vzdělávání bylo nepovinné.  

Děti v posledním ročníku MŠ měly distanční výuku povinnou, každý týden jim byly zasílány 

úkoly, náměty na práci, pracovní listy apod. e – mailem, dvě děti si témata vyzvedávaly před 

ZŠ. Vypracované úkoly odevzdávaly do schránky před MŠ. 

 

Uzavření MŠ 

25.1.- 29.1.2021 – Karanténa celé MŠ 

12.2 -15.2. 2021- MŠ uzavřena po dohodě s Obecním úřadem Předměřice n.L. 

22.2.-28.2. 2021- MŠ uzavřena po dohodě s Obecním úřadem Předměřice n.L. 

1.3. – 31.3. 2021- MŠ uzavřena z nařízení vlády  

1.4.- 23. 4. 2021- MŠ uzavřena z nařízení vlády 

Od 12.4. provoz obnoven pro děti s povinnou předškolní docházkou a IZS s povinným 

testováním dětí a zaměstnanců MŠ 2x týdně. 

26.4.2021 provoz obnoven pro všechny děti bez testování dětí, s testováním zaměstnanců MŠ 

 

Výchovně vzdělávací akce 

 

Druh akce počet třídy 

Hudební pořady 2 3 

Projektový den: Zvířata našich lesů - Lesy HK, 

výlet 

1 2 

Poznávací vycházka 1 1 

Táto, mámo udělej mi draka – výzdoba MŠ ve 

spolupráci s rodiči 

1 3 

Akce - Velikonoční strom – ve spolupráci 

s rodiči v době uzavření MŠ 

1 3 

Prosincové akce–Barbora, Čerti, Nadílka, 3 3 

Projektový den, Vidět a být viděn 1 3 

Rozloučení s předškoláky 1 1+2 

Akce a divadla byla zrušena z důvodu opatření proti COVID-19 
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13.4 Zápis do MŠ – bez účasti rodičů 

 

Počet 

přihlášek 

Přijato Nepřijaty Počet předškoláků 

2021 

Počet odkladů 

31 18 

+6 během 

roku  

5  (mimo obec,  
     mladší 3 let) 

2  odhlášeny 

    20  4 

 

13.5 Další údaje o mimoškolních akcích 

 

Cvičení Rodiče a děti - organizované SSPV Předměřice n.L., které každoročně zajišťovala 

učitelka z MŠ, letos nebylo z důvodu opravy tělocvičny a Covidu. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Podpora autoevaluace mateřské školy s využitím systému InspIS ŠVP 

• Jak inovovat ŠVP PV  

• Rizika provozu a organizace mateřské školy ve školním roce 2020-21 on-line 

• Efektivní využití MS OFFICE pro pedagogy on-line 

• Jak reagovat na záchvat efektivně, komunikace s problémovým rodičem on-line 

• Jak podpořit zdravé odpoutání od matky on-line 

• Nástroje Windows 10 a jejich využití ve školní praxi on-line 

• Vývojové poruchy řeči u dětí on-line 

• Jak komunikovat s rodičem otevřeně on-line 

• Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě on-line 

• Podpora správného rozvoje řeči on-line 

• Distanční forma vzdělávání u předškoláků on-line 

 

 

 

 

 

 

V Předměřicích nad Labem dne 22.10.2021   ….............................................. 

              Mgr. Pavel Hebelka 

                ředitel ZŠ a MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ….............................................. 

              Alena Šikýřová 

              předsedkyně ŠR 

 


