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1 Úvod 

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 je sestavena tak, aby se čtenáři stejně jako vloni 
dostalo nejen základních informací o stavu a dění ve škole za uplynulý školní rok, ale aby mu 
i letmé prolistování dovolilo nasát atmosféru naší školy prostřednictvím bohaté fotografické 
dokumentace. Kromě výše zmíněného jsme tradičně autentičnost informací doplnili o krátké 
články z pera pedagogů školy, které vyšly v průběhu roku v Psárském zpravodaji. 

Všem, kterým se výroční zpráva školy dostane do rukou, přejeme příjemné čtení. 

Školní rok 2020/2021 byl ovlivněn, stejně jako ten předešlý, řadou omezení provázejících 
epidemiologickou situaci s COVID 19. Školní rok probíhal do konce října standardně, ale od 
počátku listopadu probíhala distanční výuka ve všech ročnících a v průběhu měsíce se vrátily 
alespoň 1. a 2. ročníky. V prosinci do školy docházel 1. stupeň a 2. stupeň se vzdělával rotačně. 
V lednu se k rotaci přidaly i třetí, čtvrté a páté ročníky a tento formát vzdělávání probíhal 
i v únoru. Březen opět přinesl zhoršení situace a na distanční výuku přešly všechny ročníky. 
V dubnu situace dovolila zahájit rotační výuku ve všech třídách, kterou doprovázelo pravidelné 
testování: zpočátku dvakrát, později jednou týdně. Od 17.5. jsme se mohli společně vrátit 
k vyučování, jak je známe z minulých let. Výuka probíhala v rouškách a respirátorech. Povinnost 
si zakrývat ústa i nos ve výuce byla v průběhu června odvolána a konec školního roku a rozdání 
vysvědčení proběhlo téměř bez omezení. 

Celý školní rok byl velmi náročnou zkouškou pro všechny zúčastněné, ať už pedagogy, žáky, rodiče 
a všechny osoby zainteresované na chodu školy. Události prověřily naši přizpůsobivost, odolnost 
i pozitivní myšlení, vzaly nám všem nespočet plánů a jistot jak v pracovním, tak v osobním životě, 
ale konečné bilancování všeho prožitého ukázalo, že jsme měli příležitost se také mnoho naučit 
a zvážit, co je opravdu důležité, bez čeho se neobejdeme, a kde je naopak možné ubrat. Celý 
postupný vývoj byl pravidelně reflektován v metodických pokynech a doporučeních MŠMT 
a vyústil v druhé polovině školního roku k úpravám RVP v českém školství a s tím i postupné 
aktualizaci a inovaci ŠVP na naší škole. 
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2 Základní údaje o škole 

 
Název a sídlo školy Základní škola AMOS 

Pražská 1000, 
Dolní Jirčany,  
252 44 Psáry 
(usnesením Zastupitelstva obce Psáry č. 2-2017 ze dne 
29.3.2017) 
IČ 06289371 DIČ CZ06289371 

Zřizovatel školy Obec Psáry 
Pražská 137, 
252 44 Psáry 
IČ 00241580 

Ředitel školy a statutární orgán 
příspěvkové organizace 

Mgr. Daniel Kohout 
(usnesením Rady obce Psáry č. 76/14-2017 ze dne 7.6.2017) 

Součásti školy Školský rejstřík: 
(poslední rozhodnutí o zápisu do šk. rejstříku je ze dne 
31.7.2017) 
Základní škola, IZO 000 241 580, REDIZO 691 011 338 
Nevyšší povolený počet žáků 249 
Školní družina, IZO 113900414 
Nejvyšší povolený počet žáků 128 
Školní jídelna – výdejna, IZO 113900406 
Nejvyšší povolený počet stravovaných 367 

Kontakty www.zsamos.cz, sekretariat@zsamos.cz 
tel: 241 940 657, 734 854 315 
ID datové schránky: ag7n8yw 

 
 

Základní škola Amos sídlí již druhým rokem na adrese Pražská 1000, Dolní Jirčany, 25244 
Psáry. Součástí školy je i školní jídelna, školní družina a školní klub. V budově se nachází i obecní 
knihovna, kterou mají žáci školy možnost využívat i v době vyučování. Vzhledem 
k nadstandardnímu zázemí školy jako je školní hřiště a venkovní volnočasové prostory, 
dvě tělocvičny s lezeckou stěnou, zumba sál, mediální sál, cvičná kuchyň, řemeslný ateliér a dílna, 
mají nejen naši žáci v době vyučování, ale i ostatní obyvatelé obce, možnost využívat prostory 
školy v rámci volnočasového vyžití, které pro školu koordinuje organizace Neformálko, 
ale prostory budovy si mohou pronajmout i jiné externí organizace. 

  

http://www.zsamos.cz/
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2.1 Charakteristika a směřování školy 

Moderní, vzdušné, pestrobarevné a hravé prostory budovy a okolí rezonují s filosofií školy, 
kterou se snažíme stavět na komunikaci mezi všemi aktéry vzdělávání, aktivním přístupu 
k osvojování nových informací. Pestrost zákoutí školy, ale i možnosti exteriéru dávají prostor 
k badatelskému vyučování, setkávání mezi skupinami dětí, kooperování v rámci mezitřídních 
projektů, ale i setkávání všech celoškolně. Možnosti technického vybavení školy, ale i neustále se 
rozvíjející dovednosti pedagogického sboru v oblasti práce s IT, nám umožňují efektivně 
komunikovat s rodiči i žáky. V systému Edupage, který je základní platformou nejen elektronické 
třídní knihy, žákovské knížky, přehledu docházky, ale i evidence stravování a veškerých 
platebních transakcí mezi rodiči a školou, využíváme další pestrou škálu možností jako je 
přihlašování na akce školy, vyplňování dotazníků a anketních šetření, komunikace obecně, 
a v neposlední řadě slouží Edupage i jako základní platforma pro informace související 
s distančním vzděláváním, které bylo v době uzavření škol přehledně a strukturovaně na jednom 
místě. Přestože po velkou část školního roku byla budova prázdná a čekala na návrat všeho toho 
šumu a ruchu, který s výukou souvisí, atmosféra vyučování se přenesla do platformy Microsoft 
Teams a do online vyučování, které mělo svůj pevný řád a rozvrh. Přestože se žáci nemohli 
setkávat naživo ve třídách, v chatovacích místnostech a při online výuce bylo stále živo a některé 
třídy si doplnily povinné hodiny o dobrovolné setkávání třeba nad společným večerním čtením. 
Atmosféru života, jak jej ve škole známe, nám na vylidněných chodbách připomínaly alespoň 
fotografie, dokumentující akce minulého školního roku, a články v Psárském zpravodaji, 
reflektující očima pisatelů z řad našich pedagogů dění tříd v online výuce. 

I v letošním roce jsme pokračovali v konceptu pedagogického sboru s pozicemi celkem tří 
tandemových učitelů. Tito pároví učitelé byli v tomto školním roce výraznou podporou nejen pro 
skupinovou práci ve třídách, ale byli velkou oporou v rámci distanční výuky při práci s žáky 
a skupinkami, které ocenili při probírání a usazování látky, individuální přístup. 

Setkávání s rodiči a možnost být jako škola součástí komunity obce, je pro nás velmi důležitý 
prvek charakteristiky školy. Kromě oficiálnějších setkání typu tripartitních rodičovských schůzek 
a konzultací se snažíme organizovat i další společné akce a společenské události. V tomto školním 
roce jsme převážnou řadu tradičních aktivit i neformálnějších společenských událostí nemohli 
zrealizovat kvůli protiepidemickým opatřením a restrikcím. 

Novinkou školního roku 2020/2021 byla nabídka nákupu nejrůznějšího oblečení a předmětů 
s logem školy, které bylo prezentováno na zahájení školního roku módní přehlídkou a ukázkami 
produktů, které si žáci a rodiče mohli v průběhu září objednat v online obchodě. I když v průběhu 
roku neproběhlo mnoho mimoškolních výjezdů, tak i v tom málu společných akcí, jaké 
prezentoval například turisticko-adaptační výjezd žáků 6. tříd, bylo moc příjemné cítit atmosféru 
pospolitosti, při pohledu na partu dětí oblečených v mikinách, tričkách či kšiltovkách s logem 
školy. Stejně tak zahřál i pohled do obrazovky při online výuce, kdy se v okénkách sem tam mihl 
někdo, kdo se doma oblékl do oblečení s logem školy. 
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2.2 Školská rada  

Školská rada základní školy Amos je tvořena šesti členy a ve školním roce 2020/2021 
proběhla její dvě zasedání. 

Za obec 
Mgr. Martina Běťáková – členka Školské rady 
Mgr. Jiří Kučera- člen Školské rady 
 
Za rodiče 
Ing. Lucie Forstová – předsedkyně Školské rady 
Monika Mrkvová – členka Školské rady 
 
Za členy pedagogického sboru 
Mgr. Eliška Rubková Rejnová – členka Školské rady 
Bc. Renata Kopanicová - členka Školské rady 
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3 Obor vzdělávání 

Základní škola Amos vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP ZV) s názvem 
„Cestou poznání“. Výchovně vzdělávací program školy vychází z obecných a vzdělávacích cílů 
a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP ZŠ). 

„Cestou poznání“ – to je motto, které vystihuje dynamiku procesu vzdělávání, vnímaného 
jako dobrodružné putování za objevy zákonitostí světa okolo nás i v nás samých. Cestu, na které 
jsme si vzájemně průvodci a partnery. 

Vzhledem k tomu, že některé ročníky začaly svoji cestu ještě v systému předchozí školy a jiné 
ročníky již po transformaci školy do Základní školy Amos, ve škole vyučujeme souběžně podle 
dvou Školních vzdělávacích programů. Třetí až pátý ročník spadal v tomto školním roce pod 
původní ŠVP a ostatní ročníky byly vyučovány nově vytvořeným Školním vzdělávacím 
programem. Tato dualita postupně odezní s přechodem současných třetích, čtvrtých a pátých 
tříd na druhý stupeň základní školy. 

K tomu, aby mohly být výsledky vzdělávání zhodnoceny, je potřeba je formalizovat (známky, 
body, slovní hodnocení…), systematicky evidovat a po určitém čase i vyhodnocovat. Teprve 
vyhodnocením těchto výsledků vzdělávání, včetně stanovení cílů pro další období, lze získat 
smysluplnou zpětnou vazbu o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním 
vzdělávacím programem.  

K hodnocení žáků využíváme pestrých metod zahrnujících v sobě úkolové situace, 
prostřednictvím kterých získáváme evidenci o dosažení stanovených cílů vzdělávání, jsou to např. 
rozhovor se žákem, písemná práce, didaktický test, domácí úkol, úkol k řešení prostřednictvím 
praktické činnosti, sportovní či umělecký výkon, individuální žákovský projekt, skupinový 
žákovský projekt. V této souvislosti podporujeme zejména u nižších ročníků prvního 
stupně zakládání tzv. žákovského portfolia jako nástroje systematické evidence vývoje 
vzdělávání, které žáci využívají k prezentaci svých výsledků nejen na tripartitách, ale i jako 
podklad k sebehodnocení a vizualizaci vývoje svých schopností a dovedností. V tomto 
netypickém školním roce, ve kterém se přesunulo vzdělávání z lavic do online prostředí, byl 
kladen více než jindy důraz na využívání formativního hodnocení a důsledně individuální přístup, 
založený na komunikaci s každým žákem. 

Pro školu i rodiče je zároveň v komunikaci o prospěchu a aktivitě žáka užitečným 
a přehledným nástrojem elektronická žákovská knížka v systému Edupage, kterou využíváme 
již třetím rokem. 
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4 Přehled zaměstnanců školy 

Základní škola Amos měla ve školním roce 2020/2021 zaměstnaných 49 osob na trvalý 
pracovní poměr. 

Tým pedagogických pracovníků tvořil tým 24 učitelů, z nichž bylo 15 v pozici třídního učitele 
a 9 netřídních, z nichž 3 podporovali tým v roli tandemových pedagogů. Další tým naší školy je 
tým asistentů pedagoga, který tvoří včetně vedoucího týmu, školní speciální pedagožky, celkem 
10 osob. Tým školní družiny a školního klubu tvoří celkem 5 osob, z nichž 4 jsou zároveň i součástí 
jiného týmu pedagogických pracovníků, asistentů či učitelského týmu.  

Tým nepedagogických zaměstnanců tvoří úsek správy provozu školy a spadá do něj 
hospodářka školy, dvě ekonomky a vedoucí provozu školy s týmem pěti pracovnic, který 
zabezpečuje zejména provoz a úklid prostor školy. Tým školního stravování sestává z vedoucí 
provozu, hlavního kuchaře a třech spolupracovníků, jimž vypomáhá ještě člen týmu úklidu 
v rámci úseku mytí nádobí a v průběhu roku přispěli svou rukou k dílu i dva studenti v rámci své 
učňovské praxe. 

 

Společné foto zaměstnanců školy na začátku školního roku 2020/2021. 
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V rámci týmu vedení školy se k pravidelným poradám schází ředitel školy, zástupkyně školy, 
hospodářka školy, ekonomka školy, zastupující vedoucí ŠD a ŠK, vedoucí úseku asistentů, vedoucí 
provozního úseku a úklidu a vedoucí provozu kuchyně, kteří pak koordinují práci ve svých 
úsecích. 

Ve škole pracuje v týmu Školského poradenského pracoviště školní speciální pedagog, 
výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a externě školní psycholožka. 
Dále je ve škole koordinátor ICT, ŠVP, EVVO a čtenářské gramotnosti. 

Ke konci školního roku spolupráci ukončila jedna paní učitelka a na její pozici nastoupila nová 
kolegyně. Jedna pracovní smlouva nebyla prodloužena. 

 

Počet pedagogických zaměstnanců a jejich kvalifikace. 
 

Období Fyzicky Přepočtení s odbornou 
kvalifikací 

bez odborné 
kvalifikace 

Základní 
škola učitelé  

stav 
k 1.9.2018 

13 12,86 53,85% 46,15% 

stav 
k 1.9.2019 

17 15,54 64,70% 35,30% 

stav 
k 1.9.2020 

24 21,2 66,66% 33,34% 

stav 
k 1.9.2021 

28 25,45 67,85% 32,14% 

Základní 
škola 

asistenti 
ped.  

stav 
k 1.9.2018 

10 6,27 80% 20% 

stav 
k 1.9.2019 

10 6,55 50% 50% 

stav 
k 1.9.2020 

9 5,95 89% 11% 

stav 
k 1.9.2021 

9 5,83 89% 11% 

Školní 
družina 

vychovatelé 

stav 
k 1.9.2018 

4 3,45 100% 0% 

stav 
k 1.9.2019 

4 3,22 75% 25% 

stav 
k 1.9.2020 

4 3,22 50% 50% 

stav 
k 1.9.2021 

5 3,99 60% 40% 
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Věkové složení pedagogického sboru ve školním roce 2020/2021 

  méně než 31 31 až 40 41 až 50 51 až 60 61 a více  
Počet ZŠ 1 2 2 3 6 6 6 8 11 13 18 16 3 3 6 7 0 0 1 0 
Počet ŠD 1 2 1 1 0 0 0 0 3 2 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 
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5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

I ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali v podpoře dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, které bylo rozděleno do dvou typů vzdělávání a forem podpory. 

Společné vzdělávaní nad tématem využití Edupage a Teams v distanční výuce. 

 

První formou vzdělávání v organizační a finanční režii vedení školy je edukace celého 
pedagogického týmu, které se i v tomto školním roce týkalo tradičně oblasti BOZP a zejména 
práce s technologiemi, kterou akcelerovaly nároky distanční výuky. Školení byla vedena interně 
a týkala se zejména možností aplikace MS Teams a Edupage. Tým pedagogických pracovníků se 
v době, kdy to epidemiologická situace dovolila, setkával také na tzv. Pokecu, který sestával vždy 
z části edukativní, na kterou navázala volnější diskuze k danému tématu a vzájemné sdílení 
a podpora týmu. Témata, která se v průběhu roku řešila, byla nejen technického rázu, jako 
například představení technických novinek, které zkvalitní online výuku, ale i ryze lidského rázu, 
když jsme hovořili o tématu duševní hygieny a syndromu vyhoření při práci se zátěží, kterou 
bezesporu tento školní rok a jeho specifické podmínky přinesly. 

Druhá forma dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je v rukou samotných 
zaměstnanců a vychází z jejich osobních a profesních potřeb. Svou vizi vzdělávání každý 
pedagogický zaměstnanec na začátku školního roku naplánuje do svého individuálního plánu 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na daný školní rok. Na toto vzdělávání mají 
pedagogičtí pracovníci možnost využít jednotné finanční podpory a kurzy, které jsou nad rámec 
finanční dotace školy, pedagogové si toto hradí z vlastních zdrojů. Nabyté zkušenosti mají 
účastníci možnost sdílet se zbytkem pedagogického sboru, např. na tzv. Pokecu či v rámci 
osobních setkání v menších skupinkách dle zájmu, aprobace, či kabinetů. Vzhledem k omezení 
živých setkávání se většina vzdělávání v tomto školním roce realizovala formou webinářů. Nutno 
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však dodat, že tato „novinka“ na trhu školení dala pedagogům velkou časovou svobodu a řada 
z našich kolegů si každý měsíc rozšířila obzory v pestrých tématech ze světa pedagogiky, 
psychologie, metodiky i nejrůznějších podnětů k předmětům celého spektra výuky. 

 

Ukázky aktivit kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

  

Součástí letních prázdnin je pro pedagogický sbor i čas věnovaný samostudiu a péči o rozvoj 
odborných znalostí. Někteří pedagogové preferují studium odborné literatury, jiní družnější 
formu nejrůznějších letních škol, na které část našeho pedagogického týmu vyrazila i letos. 
Zajímavou nabídkou byla Letní škola od Frause, letní škola Líný učitel či přírodovědný týdenní 
seminář, který je pro některé naše kolegyně již tradiční součástí léta. 

Přestože se snažíme pečlivě monitorovat všechny vzdělávací aktivity, kterých se naše 
kolegyně i kolegové účastní, v množství práce a zejména mailové komunikace, kterou distanční 
výuka výrazně navýšila, je možné, že některý zajímavý kurz ve výčtu chybí. Nicméně věřím, že 
pokud se nám povede společně využít nabyté znalosti alespoň z části navštívených webinářů, tak 
budeme reprezentovat jméno naší školy více než se ctí. 
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Níže je přiložen přehled všech vzdělávacích aktivit, kterých se jednotlivci, nebo i celý pedagogický 
sbor účastnil. Z důvodů ochrany osobních údajů neuvádíme jména osob, které se vzdělávání 
účastnily. 

 
měsíc Školení a webináře ped. sboru souhrnně ve školním roce 2020/2021 
9.  
10.  
 TEAMS - otázky a odpovědi, aneb aby online výuka nebyla frontální  

Nástroje na online výuku matematiky  
MS TEAMS pro začátečníky  
Microsoft Whiteboard  
První čtení s rodiči  
Dramatická výchova jako metoda inkluzivního vzdělání 

11.  
 H-mat online setkání-Kolegiální podpora J 

Jak na třídnické hodiny  
Microsoft Form- písemky  
Khan Academy  
Líný učitel-Cesta pedagogického hrdiny  
Učíme nanečisto-Labyrintem hodnocení  
Reflexe na konec hodiny 6krát jinak (Učitelnice, Petra Vallin)   
Jak na formativní hodnocení v praxi (Učitelnice, Petra Vallin)    
Aktivizační metody na začátku hodiny (Učitelnice, Petra Vallin) záznam  
Zavádění formativního hodnocení  (NPI) záznam    
Nejčastější úrazy u dětí ve školním prostředí - jak postupovat? 
Logopedické pohádky jako cvičení oromotoriky 
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a mladšího školního věku 
Mutismus, aneb když dítě nemluví 
Aplikace na tabletu a vzdělávací weby pro předškoláky a prvňáky 
Diagnostika školní zralosti 
H-mat online setkání Kolegiální podpora 
Líný učitel – Kompas moderního vyučování  
Flippity (nejen) ve výuce  
 Jak vytvořit únikovou hru  
 H-mat online setkání Kolegiální podpora  
webinář Les ve škole 
webinář Jak na třídnické hodiny v tomto čase Jak pečovat o třídu  
Webinář Novinky v MS Teams 
Webinář Aby online výuka nebyla jen frontální 
Webinář Distanční výuka v MS Teams 
Karanténa s Výlukou: Videohry a interaktivní vzdělávání 
Webinář : Líný učitel- Jak učit dobře a efektivně  
Webinář: Líný učitel - Cesta pedagogického hrdiny  
 

12.  
 Psychohygiena pro učitele  
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Problémová třída  
setkání SMART Suite Online - metodické vedení využití LAB a jiných aplikací – webinář 

1.  
2.  
 ADHD - neklidné dítě, kazuistiky, příklady z praxe - jak s dítětem pracovat?  

Nejčastější úrazy u dětí ve školním prostředí - jak postupovat?  
Jak řešit konfliktní situace mezi dětmi?  
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a mladšího školního věku  
Aplikace na tabletu a vzdělávací weby pro předškoláky a prvňáky  
Aktivizační metody na začátku hodiny ( Učitelnice, Petra Vallin) záznam 
Třídnické hodiny, Zřetel  
Jak na formativní hodnocení v praxi ( Učitelnice, Petra Vallin)    
Pravidla školství pro zlobivé děti 
Dílna čtení 
Kolegiální podpora H mat 
Aktivizační metody ve výuce 
Práce s chybou 
Jak na samostatné projekty doma i ve škole 

3.  
 Jak řešit konfliktní situace mezi dětmi 

Když na matiku nemám buňky – FRAUS 
Jak na samostatné projekty dětí - School My Project 
Hodina matematiky v distanční výuky – FRAUS 
Jak udržovat dobré vztahy s žáky při online výuce 
Kreativní techniky a nástroje pro kariérové poradenství 
Nadané děti na základní škole 
Komunikace s dospívajícími – webinář VISK 
Rozvoj čtenářské gramotnosti napříč předměty 
Přichází jaro – rozvíjení dovedností pro zkoumání přírody 
webinář dyslexie a pohodové čtení 
Dílna čtení - poezie v dílně čtení 
Jak podpořit tvořivost dětí  
Objev místo, kde žiješ  
 H – mat matematické úkoly ve skupinách 
Jak na tvorbu online cvičení SYPO 
Práce s chybou ve výuce matematiky na 1.stupni SYPO 
Problematika pravopisu na 1.st ZŠ  
Přichází jaro - rozvíjení dovedností pro zkoumání přírody Botič, Toulcův Dvůr 
Poznávání geometrie na 1.st ZŠ rukama i manipulacemi 
Webinář Distanční výuka jako výzva 
Konference pošli to dál ,nové metody výuky, formativní hodnocení v přírodovědných 
předmětech 
Robotika 

4.  
 Jak na kreativní myšlení, Učitelnice 

Jarní bádání, Botič s.r.o. Toulcův Dvůr  
Vůně a bylinky ve výuce, Botič s.r.o. Toulcův dvůr 
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Badatelství v distanční výuce, NPI – Metodický portál 
Rozcvičky a hry ve výuce mat, NPI – Metodický portál 
Dětská jóga - Jak zklidnit dítě s poruchou chování  
Hry na opakování a procvičení učiva 
Práce s pravidly ve třídě  
Dílna čtení III.  
Teorie typů – Šárka Miková  
Jak u dětí rozvíjet kreativní myšlení  
webinář s autorkou učebnic ČJ, nakladatelství Fraus 
Hudební výchova, nakladatelství Taktik  
Kolegiální podpora H-mat 
webinář s autorkou učebnic M, nakladatelství Fraus  
Jak na Questing aneb hledačky ve škole i za školou I.  
Konference Fraus: Jsme na jedné lodi-jak komunikovat s rodiči, sdělování kritiky, 
zvládání kritiky  
Konference Fraus: Empaťák-aktivity pro sociální rozvoj dětí 

5.  
 Dílna čtení IV.  

Dílna čtení V. 
Novodobé pojetí výuky českého jazyka na 1. Stupni 
Textová dílna s příběhem 
Jak řešit problematické chování žáka-konference FRAUS  
Formativní hodnocení ve škole – Pedagogická fakulta MU  
Jděte ven: Proč a jak se dívat  
Vykročte do 1. ročníku s Taktikem – nakladatelství Taktik  
Jděte ven: Vrozené potřeby  
Elixír do škol, konference: Vladimír Kořen 
Elixír do škol, Pohádkové pokusy  
Elixír do škol, Barevné pokusovaní 
Elixír do škol, i učitel může být youtuber 
Elixír do škol, Domácí laboratorní váhy 
Spolu venku  
Rodič a učitel spolu nebo proti sobě? 

6.  
 Čtení, které baví – náměty na knihy pro děti a žáky  

Spolupráce s rodiči nejen v době nelehké – webinář H-matu v rámci Kolegiální podpory  
Sdílení s mentorkou v rámci Koleginální podpory H-matu  
Neonline hry v online výuce na 1. stupni, webinář v rámci Koleginální podpory H-matu  
 webinář 5 nejčastějších chyb ve formativním hodnocení  
Výuka geometrie on-line: Jak to jde učit zajímavě a efektivně, webinář v rámci 
Koleginální podpory H-matu  
Jaké úlohy zadáváme dětem, abychom mapovali jejich posun v učení, webinář v rámci 
Koleginální podpory H-matu  
Sebehodnocení a reflexe nejen v HM, webinář v rámci Koleginální podpory H-matu 
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6 Zápis k povinné školní docházce 

Zápis k povinné školní docházce proběhl i v letošním roce vzhledem k omezení provozu škol 
kvůli COVID 19 sice v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nicméně pouze opět distančně. Škola 
s rodiči budoucích prvňáčků komunikovala nejen formou oficiálních informací na webu školy, ale 
také zodpovídala řadu telefonických dotazů. Díky loňské zkušenosti s elektronickou formou 
zápisu proběhlo i letos vše hladce. Rodičům, žákům i nám pedagogům tradiční rituál spojený 
s plněním úkolů, komunikací s učiteli a prvním nasáváním energie místa, které bude pro 
budoucího žáčka na devět let domovskou školou, chyběl, ale snažili jsme se do celého procesu 
zápisu nových prvňáčků alespoň opakovaně s rodiči setkat v online platformě, představit školu 
a zodpovědět dotazy. Bohužel nemohly proběhnout i ostatní tradiční aktivity, jako je návštěva 
budoucích žáčků při vyučování ve třídách, červnová škola před školou.  

V průběhu zápisu se i v letošním roce projevil velký zájem o docházku do naší školy ze strany 
zájemců s trvalým pobytem mimo spádovou obec. Bohužel jsme na jejich zájem nemohli, 
vzhledem k pravidlům přijímání pouze spádových žáků, reagovat kladně. Obec udělila pro letošní 
rok výjimku a vyšla vstříc obci Radějovice s přijetím malého počtu žáků budoucích prvních tříd 
z této lokality. Počty žáků v obou budoucích prvních třídách se ustálily na čísle 23 a 24. Tento 
počet nám dovolí využívat prostor tříd k interaktivním a skupinovým metodám práce, které jsou 
pro nás ve škole při výuce důležité. 

 
Podklady k zápisům do 1. třídy v průběhu předešlých let. 
 

  
Celkem 
u zápisu 

Přijatí Nepřijatí Udělen odklad Počet tříd 

Počet žáků 
k 1.9.2018 

56 46+1 0 10 2 

Počet žáků 
k 1.9.2019 

59 45 5 9 2 

Počet žáků 
k 1.9.2020 

73 53+1 10 10 2 

Počet žáků 
k 1.9.2021 

59 47 6 4+2 2 

 

Článek ze Psárského zpravodaje z pera zaměstnanců školy 

Zápis do 1. ročníku Základní školy Amos  
  
Stejně jako každý rok se i letos v září otevřou dveře naší školy novým prvňáčkům. I když zatím 
všude okolo leží sníh a září je opravdu ještě daleko, je pro nás v pedagogickém týmu příprava na 
zápis důležitou součástí aktivit školy. Věříme, že i přes současné omezení provozu škol se situace 
postupně zlepší a 28.4.2021 mezi 15. a 17. hodinou budeme mít možnost zrealizovat zápis 
podobnou formou jako v předešlých letech. Tedy jako příjemné setkání s budoucími prvňáky, pro 
které je zápis jedním z důležitých rituálů v životě, chvílí, kdy se před žáčkem mateřské školky 
otevírá svět školy základní. Protože bychom byli moc rádi, aby žáci a zejména jejich rodiče byli co 
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nejméně zatěžováni povinnou administrativou v den zápisu a mohli si spolu chvíle opravdu užít, 
zveřejnili jsme na webových stránkách školy www. zsamos.cz již teď elektronickou přihlášku 
k zápisu. Na stránkách školy v odkazu věnujícímu se komplexněji organizaci a podkladům 
k zápisu naleznete i veškeré podrobné informace. Děti se mohou těšit na uvítání postavou 
v kostýmu, přátelský rozhovor s pedagogy 1. stupně naší školy, plnění drobných úkolů 
a samozřejmě i na malý dáreček z šikovných rukou dětí ze školní družiny. Součástí zápisu je 
i možnost využít konzultace s pracovníky Školského poradenského zařízení, která může být 
důležitou oporou rozhodování pro rodiče žáků uvažujících o případném odkladu školní docházky. 
V období před zápisem a koncem školního roku tradičně realizujeme ve škole také Den 
otevřených dveří, kdy je výuka a celá škola otevřena návštěvám veřejnosti. Předškoláky z místní 
MŠ zveme na návštěvu a zapojení do dopolední výuky spolu se současnými prvními třídami. 
V neposlední řadě v průběhu června organizujeme také tři odpolední setkání plná edukativních 
aktivit v tzv. škole před školou. Při setkání mají noví prvňáčci možnost se vidět již ve složení 
budoucí třídy s třídní učitelkou i svými spolužáky. Pro rodiče přijatých žáků bude zorganizována 
v závěru školního roku i informační schůzka. O doplňkových setkáních pro budoucí prvňáčky, 
které proběhnou po zápise, budeme informovat zákonné zástupce přijatých žáků formou 
mailové korespondence. Do dvou prvních tříd přijímáme celkem 48 žáků, takže předpokládáme, 
že kapacita bude naplněna stejně jako v předchozích letech, pouze žáky ze spádové oblasti (tj. 
Psáry a Dolní Jirčany).  
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7 Jak se vyučuje v naší škole, aneb jak šel školní rok obrazem 
i slovem 

V naší škole se snažíme vést žáky cestou jejich vlastního poznání, ostatně to je i motto 
našeho školního vzdělávacího programu. Snažíme se předávat a fixovat informace a poznatky 
skrze maximum možných smyslových vjemů. Základem naší vzdělávací filosofie je spolupráce 
a podpora. Neznamená to však, že by obrázek výuky spočíval pouze v interaktivních formách, 
v hodinách má své opodstatněné místo i frontální způsob výuky. V každé hodině se snažíme, aby 
se prostřídala klidnější část, kdy se děti individuálně soustředí na samostatnou práci s rušnější 
činností, kde dochází k bádání, objevování nových souvislostí, diskuzi a obhajobě názorů, 
didaktickým hrám nebo tvoření. Vše samozřejmě závisí na cíli hodiny, individualitě vyučujícího 
i specificích a zralosti třídního kolektivu. Žáci využívají v průběhu učebního procesu i chodby, 
prostory školy, případně venkovní hřiště. Vzhledem k dispozici tandemových učitelů či 
případnému dozoru sdílených asistentů pedagoga mohou žáci pracovat v menších skupinkách, 
a tím zažít jiné pracovní klima, než je v rámci celé třídy s plným počtem žáků. Ostatně kdokoli 
prochází naší školou, má díky proskleným vhledům do tříd možnost nasát pestré formy práce. 
A není třeba stát jen za oknem, škola je otevřená nejen v rámci dne otevřených dveří, ale po 
předběžné domluvě s třídním učitelem mohou rodiče výuku navštívit kdykoliv. Protože se ale do 
tříd nevejde tolik zájemců, je možné si udělat představu z fotodokumentace a krátkých 
komentářů níže, které jsou v letošním roce zejména z online výuky. Přestože fotografie čas 
dovedou zastavit a zaznamenat, tak to nejdůležitější je často slovem ani obrazem nepředatelné 
a jen přímí účastníci dění jsou autentickými svědky prožitého, zažitého a zvnitřnělého. 

 
V distanční výuce nám žáci moc chyběli, a tak jsme poslali za pedagogický sbor alespoň malý 
vzkaz. 
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8 Malá ohlédnutí za jednotlivými měsíci v některých třídách ve 
školním roce 2020/2021 

8.1 Září  
 
Září bylo i u žáků prvních tříd přímo nabité novými zkušenostmi a zážitky. Naučili jsme se 
prvních 5 písmen a prožili je.  
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Ve třetím ročníku se kromě jiného více zaměřujeme na porozumění přečtenému zadání práce, 
tvůrčí psaní a badatelství. V matematice si žáci vytvořili taháčky na zapamatování násobilky, 
pracovali s pozorovacím okénkem a hledali osovou souměrnost. 

 

  



22 
 

Každá třída na prvním stupni si na celý školní rok volí celoroční téma. V letošním školním roce 
bylo třídní téma jedné čtvrté třídy Mimoni! Celá třídní výzdoba, výukové materiály, dokonce 
i sešity nám skvěle ladí. 
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Za září jsme udělali kus práce a škola nás páťáky moc baví. Hudební výchovy v multimediální 
místnosti, to je jedna velká diskotéka, koncerty, ale i vážná práce při učení nových písniček. 
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Páťáci se v září vrhli s plným nasazením do práce, zejména do opakování učiva 4.ročníku. 
V českém jazyce jsme ve skupinách hráli hry, skládali skládačky, hráli jsme třídní domino, 
předváděli pantomimu na slovesa a mnohé další. Zábavnou formou jsme si upevnili učivo 
o mluvnických kategoriích podstatných jmen a sloves. 
 
Batohy, plavky, spacáky a karimatky, kvalitní botky a dobrou náladu k tomu a přání skvělého 
počasí, to vše patřilo k plánu i k realizaci vodácko - turistického pobytu na řece Sázavě pro žáky 
osmého ročníku. 
Akce, na které se vždycky moc těšíme jako jsou hory, Školy v přírodě a v tomto roce k tomu 
přibyla i voda, patří mezi ty nejsilnější a nezapomenutelné momenty života žákovských duší. 
A tak to také bylo. 
Středa ráno pěší túra do Jílového na nádraží přes les, a jak jinak než přes pár zajímavých 
krámečků a cukrárnu. Vlakem pak do Sázavy, kde na nás čekala ve skvělém areálu Sázavského 
ostrova spousta práce i zábavy.  
Rozbalit si stany, připravit oheň, zazpívat si pár písniček a pak už rychle spát, protože druhý den 
nás opět čekalo putování do Ledečka, odkud jsme si sjeli překrásný úsek řeky Sázavy až do 
kempu. 
Tady se odehrála malá i velká vodní bitva s pořádnou „koupačkou“ a po večeři opět táborák, 
lovení ryb s panem šéfkuchařem a kvalitní disko. Samozřejmě, že se dlouho povídalo ve stanech, 
ale co nás probudilo, byl déšť a pěkná „kosa“.  
Využili jsme i času a podařilo se nám navštívit zdejší Sklářskou huť, kterou se podařilo zachránit 
a udělat z ní překrásné muzeum sklářského umění. Do nedaleké sklárny Kavalier jsme se 
objednali, protože se zde vyrábí nadále sklo, které používáme v naší nové chemicko – fyzikální 
laboratoři. 
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8.2 Říjen 
 
V prvních třídách jsme si vyrobili ponožkové divadlo a také si je zahráli. 
 

 
V říjnu se nám povedlo naučit se abecedu, řadit písmena a slova dle abecedy. Děti si zahrály na 
živou abecedu a oprášili jsme pravidla skupinové práce, která se nám daří. V distanční výuce se 
nám podařilo zdárně se připojit, rozdělit do skupin a aktivně pracovat na naší tematické školní 
kouzelnické hře. 
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Žáci třetí třídy si na školní rok zvolili téma detektivů. Detektivové tráví venku hodně času. 
V prvouce vyšli do polí a potkali příjemného pana agronoma, který jim popovídal o tom, co se děje 
na podzim na poli. Vyprávěl o sklizni, hnojení, o plodinách, které se vysazují v našem okolí 
a trpělivě odpovídal na zvídavé otázky dětí.  
 

 
  
Výtvarná výchova probíhala také venku. Děti krásně zachytily vodovými barvami krajinu u školy. 
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Učení venku nás baví, zrovna je tématem výuky čtvrté třídy Vesmír. 
 

 
 
Na začátku října se čtvrtá třída zabývala v českém jazyce říkadly a básněmi. Děti objevovaly 
rozdíly mezi těmito dvěma žánry, a naopak zase společné znaky. V rámci toho se vlastně na chvilku 
vrátily do batolecího a předškolního věku, protože se ve třídě odříkávalo „Bábovičko, jestli se mi 
nepovedeš“, „Otloukej se píšťaličko“, „Houpy, houpy“, „Vařila myšička kašičku“ nebo třeba 
„Kolo, kolo mlýnský“. A že si děti na svůj ranější věk zavzpomínaly s chutí, dokazuje náplň 
přestávek, které se v tomto období opětného šíření koronaviru musely trávit ve třídách.  
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Co se povedlo úplně nejvíc, byl výlet do Zoo Praha společně s 5.B…rozhodli jsme se vyrazit 
i v době, kdy hrozil Covid, poučili se, vysvětlili všechna důležitá pravidla a výlet si moc užili. 
Zřejmě jeden z posledních na hodně dlouhou dobu.  
Pan učitel se rozhodl vzít i Lauru s čerstvě zlomenou nohou, že prý ji klidně bude nosit…(no, to 
by se v roušce zapotil), nicméně nám zapůjčili vozíček a mohli jsme spolužačku vozit všichni. Byl 
to krásný okamžik, který ukázal, že jsme jako třída velká parta a umíme si pomoci. Spolupráce 
s 5.B byla znovu super, vše jsme pak dotáhli i ve škole. A výběh do Jesenice, to byla taky paráda. 
 

 
Protože nám před polovinou října začala podzimní vlna distanční výuky, a protože v tuto chvíli 
je pro žáky povinná ve všech předmětech, museli se nějak vypořádat i se zadáním z estetické 
výchovy. Musím říct, že to zadání bylo moc hezké, nápadité a vlastně takřka volnočasové. 
Posuďte sami, takto to popsala paní učitelka na estetickou výchovu: 
 
Poté, co se žáci připojili v úterý 13.10. na online výuku estetického semináře, jim vyučující 
vysvětlila, co je to Land Art a vyzvala je, aby v lese, okolí nasbírali přírodniny, ze kterých 
následně mají vytvořit sami/ve skupince koláže – umělecká díla, vyfotit je na mobil a zaslat 
vyučující. Symbolické bylo, že v 11.11 vyučující vybídla žáky k ukončení online výuky, vypnutí 
PC a odchodu do přírody. 
 
To bylo v tom současném „on-line životě“ žáků moc hezké okénko do přírody, i díky němu si 
sedmáci mohli na chvilku dát pauzu od učení, jít se provětrat ven a zároveň dělali něco 
kreativního, co je podle všeho muselo i bavit. A výsledek? Abyste se i vy mohli pokochat, 
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přikládáme některá umělecká díla, která vznikla v přírodě z přírodnin. Snad se vám budou líbit 
tak jako nám. 
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Jakmile jsme přivítali nový školní rok 2020/21, vrhli jsme se v badatelsky orientované výuce 
přírodovědných předmětů na experimentování v naší fyzikálně, biologicko-chemické odborné 
učebně. Děti milují experimenty, a zvláště pak ty, které si pak mohou znovu zkusit samy doma. 
Z fyziky si nejvíce oblíbily práci se stavebnicemi BOFFIN, kde se dají poskládat obvody, které 
mají buď mechanické, nebo i zvukové výstupy. 
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8.3 Listopad 
 
S asistentkou Jitkou vymýšlíme pro děti ve čtvrté třídě bojovku. Po deset dní dáváme na různá 
místa otázky z průběhu školní docházky loňského a letošního roku. Kde je otázka však není přesně 
řečeno, děti dostávají každý den indicie a musí je rozluštit (Morseova abeceda, hádanky, adresa, 
číselná hádanka). Do hledání otázek se zapojila asi 1/3 třídy i s rodiči. 😊😊 Otázky byly rozmístěné 
v okolí školy, ale i na Štědříku nebo v Psárech. 
 

  
 

V rámci pracovních činností se i při distanční výuce podle individuálních možností tvořilo. 
Listopadovým úkolem dětí ze čtvrté třídy bylo například uložit bramborového ježka k zimnímu 
spánku. A když doma došly brambory nebo párátka? Vždy se našel náhradní materiál. 
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8.4 Prosinec 
 
V prosinci jsme se s prvňáčky věnovali tomu potřebnému – kromě učení jsme se připravovali na 
Vánoce včetně zdobení stromečku. Zvládli jsme i péct vánoční sušenky a uspořádat vánoční 
besídku. 
 

  
 
 
Tematický den Čerti a andělé u nás v první třídě. 
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Každý den v prosinci začínáme u detektivů ve třetí třídě otevíráním adventního kalendáře 
a čtením jedné z vánočních tradic. 

  
Se třeťáky jsme se zapojili do akce Krabice od bot. S přehledem jsme naplnili šest krabic. Děti 
dárky rozdělily do krabic a zabalily. 
 
  

  

 

Společně poznáváme se čtvrťáky nadmořskou výšku pomocí modelu z plastelíny. 
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V prosinci jsme se sešli konečně ve škole, a tak jsme toho využili. Ve cvičné kuchyňce jsme se 
v pátek 11.12. pustili do společného pečení kokosových rohlíčků. Čtvrťáci tak provoněli část školy 
a ta se tak naladila na vánoční období, které v roce 2020 s rouškami přicházelo opravdu velmi 
nenápadně. 

 

  
 
Konec prosince byl u páťáků ve znamení slíbeného kina od pana učitele. Zasloužíme si ho, je to 
psychicky náročné období, hodně si o tom i povídáme.  
Nechyběl popcorn, pořádný obraz a zvuk. Samozřejmě jsme dodrželi veškerá nařízení. Také jsme 
si všichni rozdali dárečky a těšíme se na Vánoce. 
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Prosinec byl v jedné z pátých tříd plný skvělých aktivit a završený báječnou třídní besídkou. 
Vybrala jsem pátrání v minulosti - skládankové učení, ve kterém děti ve skupinkách pátraly 
z různých zdrojů po tom, jak se žilo a hospodařilo v období vlády Marie Terezie.  
Zjišťovali jsme něco o soukromém životě panovnice (manžel, děti, výchova), o reformách 
v hospodářství (sjednocení měr a vah) a finančnictví (jednotné peníze, zavedení papírových 
bankovek), jak vypadalo školství (prvně povinně, ale třeba i s rákoskou v rukách pana učitele), 
ve výrobě (manufaktury – jak to vypadalo v dílně pana krejčího). Děti zjišťovaly informace, které 
v závěru velmi pěkně odprezentovaly, pouštěli jsme si pěkný film, který vše hezky shrnul. 
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Na Vánoce jsme si i my šesťáci opět jako každý rok vylosovali předem, kdo komu koupí dárek. 
Oslava byla jako vždy bohatá. Měli jsme malý stromeček, maminky poslaly spoustu cukroví 
a každý dostal i pěkný dárek. Rodiče byli opravdu štědří. Děti si naplno užily být chvíli pospolu, 
protože po prázdninách na nás opět čekala výuka pouze distanční a kdoví, kdy se zase uvidíme… 
 

 

 

Poslední hodina přírodopisu naživo proběhla v sedmé třídě ve znamení skupinové práce, která 
byla ozvláštněna o interakci s živými zvířaty. V rámci přírodopisu jsme probírali plazy. Žáci 
vytvořili čtyři pracovní skupiny. Každá skupina dostala jedno živé zvíře (plaza), o kterém nic 
nevěděla. Jejich úkolem bylo zvíře identifikovat za pomoci encyklopedií, učebnice a IT techniky. 
Na základě vnějších znaků museli zjistit, o jaký druh se konkrétně jedná, a do jakého 
taxonomického řádu ho řadíme. Po správném určení měli žáci zjistit základní informace o tomto 
již konkrétním zvířeti (kde se vykytuje ve volné přírodě – stát, světadíl, biotop, čím se živí a také 
jeho způsob života, jaké jsou jeho nároky při chovu v zajetí, zajímavosti). Jednalo se o gekončíka 
nočního, agamu vousatou, scinka ohnivého a klapavku pižmovou. Po dohledání a zapsání 
důležitých údajů žáci představili své plazy spolužákům. Hodina se moc povedla, žáci pracovali 
s velkou chutí a se zaujetím. Prezentace byla velice zdařilá, jednotlivé skupiny měly za úkol si 
připravit také otázky pro spolužáky. Žáci se ještě po ukončení své prezentace ptali spolužáků, co 
si zapamatovali, např. kde se vyskytuje gekončík noční ve volné přírodě? Dorůstá agamě ocas? 
Na jakém kontinentě žije scink ohnivý? Proč je rodový název klapavky pižmová? atd. Všechny 
otázky vždy žáci se zaujetím odpovídali. Krásná hodina. 
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8.5 Leden 
 

V rámci hodin Přírody si povídáme na téma Minerály kolem nás, vyzkoušeli jsme si pokus 
krystalizace soli, kdy nám vznikly krásné solné krystaly. Ze čtvrťáků jsou badatelé. 
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Žáci jedné z pátých tříd měli v rámci online výuky vytvořit prezentaci na právě čtenou knihu. 
Vznikla řada velmi zajímavých prací. 
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I když nemůžeme být spolu a účastnit se zimních radovánek, třeba na výjezdech se školou, 
užíváme si to v rámci distančního sportování na čerstvém vzduchu. Naštěstí napadlo hodně 
sněhu, a tak horská zima dorazila letos i k nám do obce. 
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V rámci výchovy k občanství zase měli sedmáci vytvořit ručně nebo na počítači zajímavý a 
poutavý plakát na téma Patero dětí modré planety, kde dělali reklamu pěti zásadám, jejichž 
dodržování by napomohlo ochraně naší planety. V rámci estetického semináře měli opět vyrazit 
ven, do krásné zimní krajiny, všímat si svého okolí a nějaký zajímavý moment zachytit jako fotku. 
Všechny zmíněné aktivity si můžete prohlédnout na fotkách níže. I když to v současné situaci 
žádná strana (děti, rodiče, učitelé) nemá jednoduché, snažíme se, aby školní činnosti i tak byly 
zvládnutelné, pestré, zábavné a poučné. 
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Po Vánočních prázdninách se většina dětí ve škole bohužel nesešla. Do lavic naší školy 
usedli jen ti nejmenší a většina školáků odstartovala rok 2021 bohužel opět distančně. Nejen že 
tedy součástí výuky nebyl přímý kontakt s učiteli, a především s kamarády, ale opět se muselo jen 
fotit, posílat, vysvětlovat novou látku přes obrazovku, ověřovat znalosti elektronicky a také potýkat 
se s technickými komplikacemi, které ať chceme nebo ne, školní práci "na dálku" doprovázejí. 

Naštěstí nám výuku zpestřila sama příroda, která hned v průběhu prvního školního týdne 
roku 2021 poslala pro zlepšení atmosféry sněhovou nadílku, a hned bylo veseleji. Sněhová peřina 
umožnila zadávat v hodinách tělesné výchovy úkoly z bobování, sáňkování, koulování a určitě se 
nenašel jediný žák, pro kterého by podobný úkol znamenal problém. Odvážní sportovci neváhali 
plnit ani gymnastické úkoly, jako například kotoul vpřed na sněhu. Nižší venkovní teploty a sníh 
jsme také mohli využít k pokusům, kdy se třeba objevovalo, zda je rozdíl mezi zamrzáním teplé 
a studené vody, zda 100 ml sněhu znamená 100 ml vody, jak dlouho sníh taje nebo naopak voda 
zamrzá. Sníh se také mohl stát materiálem pro výtvarnou výchovu či pracovní činnosti. Tak se 
například v rámci mezipředmětových vztahů modelovala sněhová geometrická tělesa, samozřejmě 
sněhuláci, ale také například zvířátka ze sněhu. 

 

 

 

 

 

8.6  Únor  
 

Děti ze třetí třídy přes prázdniny tvořily pracovní postup, a nakonec se sešlo plno receptů a fotografií 
moučníků, buchet a palačinek. Na to, co se všechno upeklo, se můžete podívat v přiložené prezentaci. 
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I ve třetí třídě jsme společně zvládli další měsíc distanční výuky s pravidelnými online hodinami. 
Žáci začínají být unavení z dané situace, přesto se stále snaží. Na vyučující reagují, snaží se být 
aktivní, a dokonce se začínají prosazovat i žáci, kteří se ve škole a zpočátku distanční výuky moc 
neprosazovali. Online vyučování se všichni pravidelně účastní. Neustále nám ve výuce pomáhají 
prezentace plné výstřižků z různých učebnic či internetových stránek, krátkých videí či např. 
písniček, které mají pomoci v procvičení a pochopení učiva. Tyto prezentace mají žáci i rodiče 
k dispozici na MS Teams, aby si mohli učivo kdykoliv připomenout, nebo v případě absence zjistit, 
jak probíhala online hodina. Samostatnou práci většina žáků plní včas a v rámci svých možností. 
Nadále se snažíme věnovat také výchovám. Žáky hodně bavilo tvoření ze sněhu nebo skládání jména 
z předmětů kolem nás.  
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Online vyučování jsme si zpestřili také Dnem účesů, kdy jsme se u monitorů sešli s různými 
kreativními účesy a moc jsme si to užili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V únoru jsme u čtvrťáků vyzkoušeli geocaching, a tím pobyt na čerstvém vzduchu. Podle indicií děti 
hledaly různě ukryté předměty. Jedna z nápověd, indicií, byla třeba i tato věta…“Tam kde kapři 
dýchat mohou, tam kde se bruslí plnou parou, tam je bouda zchátralá, která svůj poklad ukryla.“ 
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V rámci předmětu Estetický seminář jsme s žáky z 2. stupně v distanční výuce v novém roce řešili 
různá témata, s kterými se vypořádali žáci velmi originálně. Venku se konečně objevil sníh, bylo 
příjemné zimní počasí. Vyzvala jsem žáky, aby chodili na procházky, pozorovali okolí s foťákem 
nebo mobilem a fotili momentky z přírody, okolí, co je zaujalo. A když máme doma jen jednu 
ponožku z páru (známé téma z knihy Lichožrouti autora Pavla Šruta), můžeme z ní vytvořit 
například hračku. Jak se s tématy popasovali žáci, posuďte sami. 

 

  
 

Musím říci, že pro mne, vyučující, nebylo vždy snadné vymyslet aktivity v rámci předmětu Estetický 
seminář pro žáky „puberťáky“ na 2. stupni v distanční výuce. Od 12. října jsme byli opět 
„přesunuti“ do on-line světa. Pokud bylo venku hezké počasí, vyzývala jsem žáky, aby chodili na 
procházky, pozorovali okolí, změny v přírodě, byli na slunci, a vytvořili např. z přírodnin „koláž“, 
nakreslili posed v lese… Nebo v rámci zachování tradic upekli na svatého Martina svatomartinské 
rohlíčky, někdo i husu, nebo svatomartinské muffiny. Ráda se pochlubím pracemi, které tvořili více 
chlapci než děvčata. Jsem na své žáky vskutku pyšná. 
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8.7 Březen 
 

Výuku si zpestřujeme i různými tematickými dny, jako byl např. Den pokrývek hlav nebo Den 
velikonočních zvířátek. Je to vždycky velká legrace. 
 

 
 
Na 21.března každý rok připadá Světový den Downova syndromu. Společně jsme si tento den 
připomněli i my čtvrťáci v pondělí 22.března. Pověděli jsme si, proč se tento den slaví a vyjádřili 
jsme podporu lidem s Downovým syndromem – oblékli jsme každou ponožku jinou.  
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V prvním jarním měsíci jsme hodně sportovali venku, například jsme objevovali pravidla a užívali 
jsme si skákání Panáka, nebo jsme venku také tvořili, abychom si užili jarní sluníčko. Vyráběli 
jsme například hru Piškvorky z přírodnin a pořádali jsme rodinné nebo sousedské turnaje. 
 

  
 
 

Březen byl u páťáků ve znamení nových 
prostředí, která nám pan učitel připravil. 
Zakoupena byla plná licence prostředí 
Wordwall. Mohli jsme si tak vyzkoušet 
nápaditější možnosti procvičování učiva 
z matematiky i českého jazyka. Také jsme 
absolvovali řadu procvičovacích i “ostrých” 
testů v prostředí Kahoot. Tato online prostředí 
nás baví, mohou být i zdravě soutěživá, stejně 
tak si na nich můžeme procvičovat i sami 
a ukazuje se, že to zejména dětem, které mají 
problém s písemnou formou velice pomáhá. 
Také jsme měli možnost plnit další řadu 
únikových her, jedna byla opravdu strašidelná 
a trvala delší dobu, zvládli ji skoro všichni 
a procvičili si tak komplexně učivo z českého 
jazyka. Hodně čteme, pan učitel některé musí 
nutit, ale plně si uvědomujeme, jak je to 
důležité. 
Březen byl zaměřen na pohyb a zdravé 
stravování, už umíme spočítat energetickou 
hodnotu potravin a vyčíst složení, také nás 
čekala spousta pohybových výzev. Vyzkoušeli 

jsme si pěší výlet s GPS aplikací, běhy, ale i posilování, či lekci jógy. Pohyb nám moc chybí 
a občas je těžké se k němu motivovat. Distanční výuka je už velice dlouhá, ale snažíme se a daří 
se nám i práce ve skupinách, která je pro zaměření školy zásadní. 
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8.8 Duben 
 

Po dlouhém odloučení se děti konečně mohly sejít naživo ve škole. U třeťáků si uspořádaly malou 
online anketu na téma: Na co se těšíme do školy. 
 

 
 

Náš první týden Detektivů ve škole jsme si skvěle užili a už se těšíme na další . Měli jsme spoustu 
času na procvičení všeho, co jsme se naučili online. Děti měly možnost procvičovat ve dvojicích, 
ve skupinkách, a také prostřednictvím různých her. Učili jsme se venku, v tělocvičně i v knihovně. 
Společně jsme zhodnotili distanční výuku, co nám jde, nejde a co můžeme zlepšit.  
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I v dubnu se věnujeme ve čtvrté třídě skupinové práci a vytváříme společně prezentační archy. 

 

  



51 
 

Duben jsme se čtvrťáky „strávili v pravěku“. Poznávali jsme ho na dálku, ale nakonec i chvilku 
společně ve třídě. Na pravěké předky jsme si hráli distančně v pracovních činnostech, kdy jsme 
zkoušeli vyrobit pravěký nástroj a zjišťovali jsme, že to naši předci tehdy neměli vůbec jednoduché.  
 

   
 

 
 

Pomalu si i my páťáci zvykáme na rotační výuku. Po distančním vzdělávání je to 
příjemná změna. Samozřejmě je to pro všechny něčím nové. Ve třídě si znovu nastavujeme 
pravidla fungování. Navazujeme vždy na distanční týden vzdělávání a procvičujeme. Pan učitel 
i my klademe velký důraz na vzájemnou pomoc a spolupráci. Téměř každý den pracujeme 
v týmech, občas ve dvojici, občas téměř celá třída pohromadě. Daří se nám tak lépe doplňovat 
pracovní sešity či pomáhat spolužákům, kterým něco po distanční části vzdělávání nejde.  
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Ve třídě jsme hodně hráli hry na utužování kolektivu, je to velice důležité. Také dostáváme úkoly, 
kde musíme prezentovat vlastní práci. Velký důraz pan učitel klade na psanou formu textu a stále 
nás motivuje do povinné četby. V online týdnu rotační výuky využíváme maximálně vše, co jsme 
se během dlouhé distanční výuky naučili. Rádi pracujeme v prostředí Word wall, Kahoot. Jako 
novinku pro nás pan učitel připravil řadu procvičovacích testíků v prostředí Quizziz. Je to 
naprostá paráda, vzájemně se motivujeme, soutěžíme a získáváme různé bonusy.  
Ve škole je to stejně nejlepší. Hodně se učíme venku a moc nás to baví. 
 

V dubnu jsme v distanční výuce 
s páťáky probírali problematiku 
energií, ať už výrobu, zdroje, 
ekologické hledisko, nebo samotný 
princip fungování. Po příchodu do 
školy jsme s velkým zaujetím 
vyzkoušeli zapojení obvodů. Moc nás 
to bavilo. Až tak, že 2 děti si 
stavebnici přály od rodičů a už ji mají 
i doma. 
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S dětmi stále hledáme cesty, jak si zpestřit výuku na dálku. Sešli jsme se online na pláži, ve 
vesmíru, učili jsme se v maskách, v pyžamu, s různými účesy a s plyšáky. Na třídnické hodině se 
pravidelně potkáváme se svými domácími mazlíčky. Rádi se scházíme na online pracovní, 
výtvarné, tělesné a hudební výchově. Každý týden se těšíme na společné malování, vyrábění 
a tvoření. Je to čas, kdy si můžeme jen tak popovídat, sdílet své úspěchy i neúspěchy, užít si 
zábavu a legraci. Je to také velká příležitost vyzkoušet si, jaké je to být učitelem. V naší třídě učí 
online výchovy děti a jde jim to opravdu skvěle! Nezahálíme a také cvičíme. Bavilo nás cvičení 
s papírovými míčky, toaletním papírem, ponožkami, posilovali jsme s pet lahvemi. Žádný týden 
nevynecháváme ani hudební výchovu a společně zpíváme, tančíme, vytleskáváme rytmy na tělo 
nebo vařečkami. Velkou výhodou je mít ve třídě hudebníky a my se máme, že je máme. 
Pravidelně nás doprovázejí a my si můžeme online zazpívat s klavírním i kytarovým 
doprovodem. Co nás ještě hodně baví, je čtení. Proto jsme si naplánovali večerní setkání 
s knihami, které máme rádi. No není to výhoda? Každý u sebe doma, ve své postýlce, a přece 
všichni spolu! Prožili jsme už několik báječných večerů plných krásných příběhů a pěkného 
čtení. 
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8.9 Květen 
 
V květnu nás čekal poslední, tedy zatím, on-line týden. V tomto týdnu nám vládly pohádkové 
šifry. Poznáte, co je to za pohádku? 
 

 
V květnu jsme se zaměřili hlavně na procvičení a zafixování učiva, probíraného při online výuce. 
Velmi pěkně žáci spolupracují v rámci dvojic nebo skupin, osvojené dovednosti si rychle 
obnovili. Náš nejlepší počin v květnu byla výroba hmyzího domečku, naplněného z přírodnin, 
které žáci sami nasbírali. Domeček se nám velice podařil. Doufejme tedy, že ho obydlí co nejvíce 
hmyzáků a bude se jim nový příbytek líbit. Také téma Hmyzí lákání, bylo pro žáky zajímavé, 
hlavně proto, že se nejdříve pokusili stanovit hypotézu a poté ji ověřovali.  
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V první květnovém 
týdnu jsme ukončili 
i my páťáci 
distanční vzdělávání. 
Dokázali jsme za tu 
dobu spoustu věcí, 
většina třídy se 
hodně snažila a je to 
obrovská zkušenost 
pro nás všechny. 
Už ale chceme chodit 
pouze do naší úžasné 
školy a učit se tady 
Nejde jen o učení, 
moc si užíváme 
kontakt s kamarády 
a kamarádkami, hry, 
povídání a zážitky. 
 
Ve škole je to super. 
Chodíme hodně ven 
a téměř na 
každý předmět se 
snažíme využít 
veškeré možnosti, 
které naše škola 
nabízí. Stále se 
testujeme a nosíme 
roušky. Jsme 
zodpovědní. 
Někteří občas 
zapomenou na 
pravidla.  
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V květnu jsme s páťáky 
dodělali chybějící učivo 
a pak už převážně 
opakovali. V průběhu 
měsíce jsme se hodně 
věnovali adaptaci žáků, 
řešili chování žáků 
a mezilidské vztahy. Když 
počasí dovolilo, trávili 
jsme hodiny venku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po návratu do školy proběhl u nás ve čtvrté třídě barevný týden. Každý den jsme přišli společně 
vyladěni do jedné barvy. 
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8.10 Červen 
 
V červnu si děti ze druhé třídy vyzkoušely, jaké je to být učitelem a odučily si část hodiny za paní 
učitelku. 
 

  
 
Červen je i měsíc, kdy se vyráží na školní výlety. Letos jsme ve čtvrté třídě vyrazili do 
jesenického Funparku a legraci jsme si užili všichni. 
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V červnu jsme si páťáci asi nejvíce užili dětský den. Dále jsme pracovali na vztazích ve třídě a na 
upevňování učiva. 
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Na konec školního roku se s přibývajícími týdny vždycky těšíme, ale letos se těšíme ještě víc, 
protože je za námi náročná distanční výuka. Nicméně jsme rádi, že alespoň na začátku a na 
konči školního roku jsme se mohli ve škole vídat osobně. Abychom si to užili, věnovali jsme se 
různým stmelujícím aktivitám, při kterých jsme se něco naučili a zároveň jsme byli spolu. Těšíme 
se, že se v září sejdeme ve škole zase naživo. 
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S osmáky jsme se vypravili na výstavu koláží a jiné grafiky do Galerie Ve Smečkách v Praze. 
Koláže byly velice nápadité a v hodinách estetiky si děti zkusily také koláže vyrobit. 
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9 Výsledky vzdělávání žáků školy 

Výsledky vzdělávání jsou tradičně v rámci různědobého horizontu ve školách vyjadřovány 
známkou, popř. bodovým ohodnocením v nejrůznějším druhu testování.  

Ani u nás tomu není jinak, ale je třeba mít na paměti, že známka odráží pouze malý výsek 
projevu osobnosti žáka, často ovlivněný mnoha okolnostmi, které se v hodnocení dílčí známkou 
neprojeví.  

 

A je tady loučení, vysvědčení na konci třetí třídy, kdy paní učitelka předává svoje žáky dál.. 
Budeme mít na co vzpomínat. 

 

I my ve škole se tedy snažíme na žáky nahlížet jako na osobnosti, podněcovat je v rozvoji 
silných stránek a pomáhat dosahovat individuálního maxima v oblastech vzdělání, které jsou pro 
toho či onoho žáka problematické a poskytovat více cest k vědění. V případě potřeby využíváme 
slovního hodnocení. Snažíme se formovat osobnosti s širokým spektrem užitečných kompetencí. 
Je třeba však dodat, že skutečné výsledky působení na oblast vzdělání a výchovy ukáže až sám 
život, který se odehrává mimo katedru a pro který nejsou často známky tím nejdůležitějším 
kritériem. V průběhu školního roku je proto vždycky příjemné vidět, jak žáci dovedou využít 
znalosti v praktických aktivitách v projektových dnech, poskytnout si podporu v rámci 
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mezitřídních týmů. Nebo jaký úspěch, spokojenost a pocit důležitosti zažívají často i prospěchově 
slabší žáci při možnosti pomoci s procvičením nové látky třeba prvňáčkům. 

Školní rok kladl vzhledem ke COVID-19 na vyučující i žáky, a v neposlední řadě i na MŠMT 
v rámci vytváření metodiky přístupu ke známkování v průběhu uzavření škol, další nové výzvy. 
Hlavní důraz byl kladen na maximální samostatnost ve vypracování zadaných online úkolů a také 
na aktivní přístup. Přestože žáci neseděli v lavicích, bylo na každého v rámci komunikace 
jednotlivých vyučujících a jejich zpětných vazeb více vidět. Důležité pro nás bylo znát rodinnou 
situaci, respektovat individuální potřeby každého žáka a pracovat spíše s podporou, pozitivní 
motivací a formativním hodnocením. Možná více než ve škole do hry vstoupila chuť dětí se 
socializovat alespoň formou online výuky, která dávala možnost k vzájemným výzvám, ať už ve 
skupinové práci, nebo v rámci interaktivních vědomostních soutěží v průběhu realizace 
vzdělávání formou počítačových edukativních her. Díky omezení školní docházky se neřadí tento 
školní rok v objektivitě hodnocení žáků rozhodně mezi standardní. Řada testování probíhala 
v online prostředí, tudíž nebylo zcela prokazatelné, zda žáci při vyplňování výsledků vycházeli 
pouze ze svých vědomostí, nebo si vyhledali informace na internetu. Takže opět nezbývá 
konstatovat, že zlé časy nám přinesly nová poučení a dobré zkušenosti, které využijeme 
a zařadíme do dalšího učebního procesu. 
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9.1 Prospěch žáků 
 

9.1.1 Klasifikace tříd v 1. pololetí 
 

 
9.1.2 Klasifikace tříd ve 2. pololetí 
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9.2 Chování žáků jednotlivých tříd 
 

Informace o chování žáků, tedy plnění školních povinností a dodržování pravidel školního 
řádu ve smyslu pozitivním i negativním, mají možnost žáci i rodiče získávat prostřednictvím 
informací a symbolů v systému Edupage, jejichž význam a bodový systém je zpracován podrobně 
ve školním řádu. Na základě charakteru chování a přiděleného emotikonu žáci získávají kladné, 
nebo záporné body a dle jejich hodnoty je hodnoceno jejich chování pochvalou, či kázeňskými 
opatřeními typu napomenutí, či důtka. V pololetí se nasbíraná hodnocení anulují a žáci mají 
možnost začít s čistým štítem. 

 
 
Hodnocení chování ve školním roce 2020/2021  

 
třída PTU PŘŠ NTU DTU ŘD snížený 

stupeň 
z chování 

1.A 0 0 0 0 0 0 
1.B 0 0 0 0 0 0 
2.A 0 0 0 0 0 0 
2.B 0 0 0 0 0 0 
3.A 10 0 1 0 0 0 
3.B 0 0 3 1 0 0 
4.A 0 0 3 0 1 0 
4.B 0 0 0 0 0 0 
5.A 6 0 2 0 0 0 
5.B 0 0 1 0 0 0 
6.A 0 0 1 1 0 0 
6.B 3 0 1 1 0 0 
7.A 0 0 5 0 0 0 
7.B 1 0 2 0 0 0 
8.A 0 0 3 0 0 0 
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9.3 Odchod žáků na víceletá gymnázia a ZŠ s rozšířenou výukou 
 

I přesto je pro nás individuální přístup ke vzdělávání jedním ze základních pilířů filosofie 
školy a podporujeme každého z žáků v hledání svých silných stránek a studijní cesty i budoucí 
přípravy na profesi. Při loučení s žáky, kteří přestupují na jiné školy, nás provází smíšené pocity. 
Na jednu stranu přejeme všem, kteří úspěšně složili přijímací či talentové zkoušky, další studijní 
úspěchy, ale na druhou stranu nám s odchodem každého žáka dochází ke změně v třídním 
kolektivu, kde každý má své důležité místo. Ale co naplat, škola je živým organismem, který 
nestagnuje a stále se vyvíjí. A setkání s žáky, kteří se při návratu ze škol ve městě občas zastaví 
na kus řeči, nebo se zúčastní celoškolních akcí, je vždy příjemné. 
 

 
Přehled odchodu žáků na školy s rozšířenou výukou a víceletá gymnázia 
 

Stav žáků 
k 30.6.2021 

jiná ZŠ ZŠ s rozšířenou výukou víceleté gymnázium 

5.A 0 1 0 

5.B 0 0 1 

7.A 0 0 1 

7.B 0 0 0 

 
  



66 
 

9.4 Testování žáků 

V průběhu standardního školního roku jsou žáci naší školy pravidelně testováni. V letošním 
školním roce dostalo slovo testování jinou konotaci, než jen tu, na kterou jsme byli tradičně ve 
školním prostředí zvyklí, a to vlastně ve dvou směrech. První význam testování se týkal 
antigenních testů, které ve chvíli, kdy byli žáci účastni živé výuky ve škole, probíhalo zpočátku 
dvakrát, později jednou týdně, a stalo se pravidelným třídním rituálem, takovým malým 
laboratorním cvičením z přírodních věd. 

Druhý význam testování, ve smyslu ověření znalostí, probíhal ve školním roce 2020/2021 
také trošku odlišně. Velká část ověřování znalostí probíhala v rámci distanční výuky online 
testováním a po návratu žáků do školy bylo testování cíleno zejména na ověřování pochopení 
látky, probrané v době uzavření školy. Hodnota známek a rozsah znalostí byl oproti standardnímu 
školnímu roku ze stran pedagogů vnímán tolerantněji. 

Standardně znalosti, které lze porovnat interně v rámci školy a ročníku, které žáci získali za 
jednotlivá čtvrtletí, testujeme formou čtvrtletních testů, které jsou pro paralelní třídy v ročníku 
shodné. Pro žáky nadané bývá součástí čtvrtletní práce úkol navíc, a naopak pro žáky se 
speciálními potřebami je obsah čtvrtletní práce přiměřeně zredukován. Čtvrtletní práce se 
samozřejmě na prvním stupni týkají profilových předmětů, jako je matematika, český jazyk, 
oblasti Člověk a jeho svět a u vyšších ročníků prvního stupně i cizího jazyka, tedy angličtiny. Na 
druhém stupni je to obdobné, jen všeobecný přehled se již hodnotí i v odborných předmětech. 

Ke srovnání v celostátním měřítku nám v běžném provozu školy pomáhají srovnávací testy 
Scio a Klokan, které každoročně ve škole realizujeme. Scio je určeno žákům 3. a 5. ročníků 
a matematický Klokan 4. třídám, popř. existuje i verze pro mladší děti. Vzhledem ke COVID 19 
jsme letos nemohli toto testování realizovat. Jednou ze stěžejních oblastí, která je součástí 
testování SCIO je kromě znalostí z klíčových oblastí i práce s počítačem, která byla v minulých 
letech u některých žáků momentem, který je zbytečně posouval ve výsledcích do nižších pozic. 
Dovolím si však poznamenat, že přestože jsme se letos nemohli testování zúčastnit, byla pro nás 
komplexně výuka v prostředí online s téměř denním testováním dětí s cílem získat zpětnou vazbu 
o míře porozumění látce a schopnosti se samostatně učit, jedním velkým testováním. Přestože 
se nejednalo o získávání prestižních výsledků mezi školami, dovednosti a schopnosti žáků v práci 
s PC ve vztahu ke školní problematice se výrazně posunuly.  

Schopnosti všech žáků, ale i celého týmu osob, které patří do vzdělávacího systému, ať už 
pedagogů, ale i rodičů, prošly v průběhu období, kdy byly školy uzavřeny, velkým testem 
a troufám si konstatovat, že jsme všichni obstáli, i přes občasné výpadky sítě i vlastních zdrojů, 
výborně. 

10 Prezentace školy na veřejnosti a aktivity školy 

Téma prezentace školy na veřejnosti a aktivit školy, může být vnímáno jako jeden celek. I my 
ve škole věříme, že právě sdílení pozitivních zážitků našich žáků mezi sebou a poté dál, je tou 
nejlepší cestou prezentace školy.  

Každé zboží prodává na první dojem jeho obal, což je ve smyslu naší školy moderní 
architektura budovy a její vybavení, vzdušnost prostorů. Druhý dojem tvoří atmosféra školy, 
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energie kolektivů tříd, pedagogického sboru a samotného procesu výuky. Všechny tyto stránky 
může při běžném provozu škol vnímat návštěvník dnů otevřených dveří, akcí pro veřejnost, nebo 
ten, kdo si domluví návštěvu školy individuálně předem. Malým paradoxem současného stavu je, 
že na tradiční „obchodní“ význam prezentace produktu školy, vzhledem k naplnění kapacity 
spádovými dětmi, nepotřebujeme cílit. Zájem rodičů o umístění svých dětí z lokalit z širokého 
nespádového okolí, byl jen jedním důkazem, jak funguje vnější dojem krásné, moderní budovy, 
za kterou jsme vděční. Na druhou stranu ale víme, že školu dělá to, jak se v ní všichni zúčastnění 
cítí, a hlavně to, co se v ní děje, kvalita a pestrost vzdělávacího procesu a také jeho výsledky. 
Budování komunity školy jako součásti komunity obce je přirozenou prezentací na veřejnosti, 
která je pro nás důležitým partnerem v diskuzi a získávání zpětných vazeb. Nakonec i možnost se 
vyjádřit negativně, vnímáme jako zpětnou vazbu, která pomůže škole na cestě růstu.  

Přestože nám události tohoto školního roku znemožnily mnohé plány realizovat, vnímáme 
všechny dílčí činnosti jako důležité stavební kameny klimatu a filosofie naší školy a ve výčtu aktivit 
této výroční zprávy zůstanou zachovány s poznámkou o případném neuskutečnění té či oné akce 
v uplynulém školním roce. 
 
Jedna z barevných variant sešitů na budoucí školní rok. 
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10.1 Prezentace školy na veřejnosti 

Oficiálních cest prezentace školy na veřejnosti směrem k rodičům a obyvatelům obce a okolí, 
bylo v uplynulém školním roce několik. Pravidelná komunikace školy s rodiči, webové stránky, a 
v neposlední řadě pravidelné články o aktivitách školy v Psárském zpravodaji. 

 
Asi největším počinem v oblasti prezentace školy v tomto školním roce byla nabídka pořízení 

oblečení s logem školy. Nosit oblečení s nápisem příslušnosti ke vzdělávací organizaci je na jednu 
stranu příjemné PR, ale na druhou stranu velký závazek k chování, které na veřejnosti opravdu 
reprezentuje. I když společných třídních výjezdů a aktivit bylo v tomto školním roce poskrovnu, 
věříme, že budeme mít v dalším školním roce možnost naplnit své plány nejen na mimoškolní 
aktivity a společné projekty v rámci komunity obce.  

Fotodokumentace z úvodního společného tance, při kterém bylo představeno školní oblečení 
přehlídky školního oblečení, ve kterém se při úvodním proslovu prezentovali i zástupci vedení 
obce. 
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Role modelek při úvodní přehlídce školního oblečení se naši pedagogové zhostili na jedničku. 
 

  
 
I vývoj pořizování školních sešitů prošel změnou. Oproti minulým letům jsme se rozhodli 

rodičům ušetřit stres se zářijovým putováním po papírnictvích se seznamem v ruce a objednali 
jsme sešity předem pro všechny třídy. Rodičům se v účtu Edupage pouze strhne částka za pořízení 
balíčku dané třídy. Nejednalo se o obyčejné sešity, ale přebaly obsahují logo školy. V průběhu 
školního roku jsme design sešitů na další školní rok inovovali a v září se mohou všichni těšit na 
pestřejší a veselejší nabídku. 

 
Reklamní samolepka školy 
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Mezi tradiční formy prezentace školy veřejnosti patří již řadu let páteční dopisy rodičům. 
Jedná se také o základní formu komunikace a také pravidelný týdenní souhrn informací ze života 
tříd a vyučování žáků 1. stupně školy. Písemnou formou tak byli zákonní zástupci žáků pravidelně 
v závěru týdne informováni mailem od třídních učitelů jejich dětí o dění ve třídě a plánovaných 
aktivitách třídy a školy. Řada třídních ještě rozšířila prezentaci o webové stránky třídy. 
U druhostupňových žáků pracujeme více se samostatným přístupem a budováním vyšší míry 
zodpovědnosti za procesy ve škole. Žáci mají často zřízené uzavřené třídní skupiny na sociálních 
sítích, jejichž součástí je i třídní učitel. Vyučující komunikují v případě potřeby s žáky přes 
Edupage, kde má každý žák 2. stupně založenou adresu v rámci domény školy. Jinak jsou 
samozřejmě oficiální informace, týkající se chodu školy dohledatelné na webových stránkách 
školy, které jsou průběžně vylepšovány. 

V předminulém školním roce jsme zahájili spolupráci s organizací Učitel naživo, a i další 
školskou organizací, která připravuje studenty pro povolání učitele a umožnili jsme u nás 
realizovat studentům pedagogické praxe a náslechy. Bohužel situace s uzavřením škol dočasně 
přerušila i tuto formu aktivity.  

V neposlední řade zbývá zmínit pravidelné příspěvky ze života tříd, které každý měsíc 
vycházejí v Psárském zpravodaji a kde se v průběhu celého roku mohou obyvatelé obce dočíst 
o projektech, vystoupeních, exkurzích, kulturních akcích aj. aktivitách školy. Některé články jsou 
v rámci výroční zprávy součástí následujících kapitol k aktivitám školy. 

Velká část tradičních aktivit se nemohla konat vůbec-šlo zejména o vystoupení žáků na 
jarmarcích a slavnostech obce, které se konají třikrát ročně, reprezentace žáků na sportovních 
turnajích a jiných soutěžích, či projekt finanční gramotnosti s prodejem výrobků na veřejnosti. 
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10.2 Aktivity školy během školního roku 

V průběhu školního roku žáci nesedí pouze v lavicích, ale součástí výuky jsou aktivity jak 
v interiéru školy, tak v přírodě. Tyto aktivity pomáhají upevňovat vědomosti a pilovat dovednosti 
při nejrůznějších formách činnostního učení, cestou pedagogiky zážitku, formou projektového 
vyučování, exkurzí, diskuzí, tvořivých či čtenářských dílen, a řadou dalších činností, z nichž 
některé zmíníme níže. 

Stejně jako každá třída je jiná, tak i každý učitel má ve výběru aktivit, které pomáhají 
prohloubit nebo upevnit učivo, své preference. Snažíme se však, aby paralelní třídy v ročníku 
našly ve výběru aktivit shodu a nabídly tak všem žákům jednoho ročníku v průběhu roku stejné 
činnosti. Obsah a cíl dané aktivity zaznamenají učitelé do formuláře, který vzájemně sdílí a může 
být v dalším roce využit jako inspirace či použit přímo jako podklad pro práci s jinou skupinou 
dětí. 

Tuto stěžejní oblast také v předešlém školním roce významně ovlivnila distanční forma výuky 
a většina třídních aktivit během školního roku probíhala buď online, nebo byla odložena na dobu, 
kdy bude běžný školní provoz. 

Radost ze společného setkání na slavnostním zahájení školního roku. 
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10.2.1 Tematické vyučování 

Pravidelně zařazovanou formou výuky ve všech ročnících je tematické vyučování, které 
žákům pomáhá vnímat probíranou látku v souvislostech, pochopit mezipředmětové vztahy, 
zažít si učivo na vlastní kůži, doplnit teorii o zkušenosti z praxe i terénu, vyzkoušet si práci 
v rolích. Vyučující mají možnost zařadit tematickou výuku formou tematického dne, nebo 
rozvinout na základě potřeb žáků i probíraného učiva, tematickou výuku do celého týdne. 
Součástí vícedenního projektu pak jsou nejrůznější exkurze, návštěvy představení vztahujících 
se k tématu výuky, zážitkové formy výuky, výuka v exteriéru nebo interaktivní přednášky. 
Klíčovým prvkem tematických dní je skupinová práce, činnostní učení, badatelské formy 
vyučování, zkrátka metody, kdy je učitel zejména v roli partnera a průvodce. V ideálním případě 
se těší z nenásilného učebního procesu a spolupráce mezi žáky, která byla však podpořena 
vydatnou domácí přípravou celé hodiny ze strany učitele.  

Tradiční tematický den je podzimní Halloween a téma dušiček, které letos probíhalo online, ale 
i tak se na ně naši vyučující precizně připravili. 
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Vyučování v převlecích přináší do výuky pestrost, motivaci a propojuje výuku nejen tematicky, 
ale i lidsky. 

    

 
Tematické vyučování v kostýmech, ale tentokrát k letnímu reji čarodejnic v první třídě. 
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V první půlce ledna jsme přišli do školy v indiánském oblečení. Čekal nás totiž tematický den. 
Všemi úkoly se prolínalo indiánské téma. Počítali jsme, psali a četli – a všude samí indiáni. 
Vyrobili jsme si ve skupinách indiánský totem, vymysleli jsme si jméno svého kmene a také své 
indiánské jméno. S vlastnoručně vyrobenými čelenkami jsme se pak učili indiánský tanec. Bylo 
moc legrace a moc jsme si to užili. Těšíme se na další tematický den. 
 
A v říjnu nás opět navštívila paní Simona Žižková, se kterou jsme se věnovali tématu Staré 
pověsti české. Nejdříve jsme shlédli kreslený film o praotci Čechovi. Některé děti znaly i jiné 
pověsti. Pak jsme na pracovním listě hledali cestu bludištěm na horu Říp a nakreslili, kde se 
cítíme nejlépe.  
To jsme potom ve druhé části setkání společně sdíleli na koberci, kde jsme vyznačili cestičky do 
školy a ke kamarádům. Obě hodiny se nám velmi líbily.  
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Příběh chleba – tematický den v září u žáků třetích tříd 
Den jsme zahájili čtením o chlebu. Ve školní kuchyňce se děti s radostí pustily do míchání těsta na 
chlebové bochánky. Těsto jsme nechali nakynout a další den se peklo. Rozvoněli jsme školu a také 
naši třídu , když děti ochutnávaly upečený chleba. Dílo se podařilo a všem chutnalo! Do svých 
nových sešitů prvouky si děti vytvořily myšlenkovou mapu o chlebu a vyzkoušely si, co všechno si 
zapamatovaly. Přečetli jsme si také příběh chleba v učebnici prvouky, na základě kterého potom 
děti skládaly obrázky podle dějové posloupnosti. 
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10.2.2 Besedy a přednášky 
 

Setkávání s lidmi, kteří mají zajímavý příběh a mohou otevřít našim žákům svět svého 
poutavého zájmu, zaměstnaní, nebo celý příběh svého života, patří k důležitým součástem 
vzdělání. K teorii výuky přichází koření praxe s velkou dávkou emocí, které budí v dětech 
zvědavost, vytváří prostor k otázkám a nabízejí nenásilnou formou možnost se vydat ve svém 
budoucím směřování podobnou cestou. V neposlední řadě nám nejrůznější přednášky pomáhají 
vytvořit zábavnou formou pevnou platformu, na kterou naváže ve vyšších ročnících teorie 
odborných předmětů. Základ, který dává prostor pochopit souvislosti a vnímat mezipředmětové 
vztahy, prostor, který nenásilně nastavuje odpovědi na otázky tázající se po praktickém smyslu 
té či oné probírané látky. 
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Dne 25. 09. 2020 se oba sedmé ročníky zúčastnily tematické exkurze, kterou odborně vedla 
studentka druhého ročníku Pedagogické fakulty UK studující obor biologie. Exkurze se 
uskutečnila v přilehlém okolí Dolních Jirčan, Štědříku a Psár. Bohužel, počasí exkurzi nepřálo, od 
rána slabě pršelo. 
Podařilo se nám projít pouze tři z původně plánovaných ekosystémů. Ekosystémy přírodní 
v podobě lesa a potoku, žákům byl vysvětlen jejich význam v krajině, i to, jak určují krajinný ráz 
i jejich nenahraditelnost v krajině. Bohužel odchyt bezobratlých živočichů nebyl možný vzhledem 
k dešti. Žáci sbírali mechy, lišejníky a listy stromů. Dalším, tentokráte umělým ekosystémem, byl 
park a pole. Zde lektorka poukazovala na změnu krajinného rázu, ale také na jejich význam 
v kulturní krajině atd. 
Protože déšť zesiloval, nezbylo nám nic jiného než se přesunout zpět do školy. Zde proběhlo 
dokončení exkurze v podobě praktického určovaní nasbíraných přírodnin. Hlavní určování se 
týkalo listnatých a jehličnatých stromů, které činilo žákům značné problémy. Určování mechů 
a lišejníků bylo spíše doplňující, zde šlo především o vysvětlení funkce těchto organismů 
a nezastupitelnost v ekosystému lesa. 
Cílem exkurze bylo propojení teoretických znalostí s praktickým a názorným pozorováním 
v přírodě a upevnění aktuálně probraného učiva z přírodopisu. Simulování exkurze do místa 
bydliště bylo záměrné a mělo za úkol rozšířit žákům povědomí o výskytu konkrétních druhů rostlin 
a živočichů v blízkém okolí. Exkurze úspěšně zakončila probraný učební celek z přírodopisu. 
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Pondělní přednášku ornitologa pana Martina Smrčka ze ZOO Praha pro nás sedmé třídy 
hodnotím velmi kladně. Z přednášky jsem se dozvěděl spoustu nových věcí. Jako třeba o ptákovi 
Emu, kterého domorodci vyhubili. Ale zaujalo mě, že pan Smrček mluvil o novém, ještě 
neotevřeném Rákosově pavilónu v zoo Praha, který bude domovem několika exotickým 
papouškům.  
Bylo to pěkné zpestření hodiny. 
Návštěva ornitologa v hodině přírodopisu se mi velmi líbila, hlavně proto, že prezentace byla 
zajímavá a sám pan ornitolog na mě působil docela mile. Nejvíce mě zaujala informace o tom, že 
ptáci jsou jediní žijící dinosauři.  
Hodina přírodopisu se mi moc líbila nejen kvůli tomu, že k nám zavítal ornitolog ze ZOO, ale také 
kvůli tomu, že mám přírodopis moc rád. Dozvěděl jsem se více podrobností, které mě většinou 
zajímaly, když jsme se učili o ptácích. Na té hodině mě nejvíce zaujalo líhnutí vajíčka papouška 
ary. Hodina se mi moc líbila a klidně bych si ji zopakoval. 
Přednáška se mi líbila, protože jsem se dozvěděl plno nových věcí. Pán byl velice milý. Přednáška 
byla velmi zajímavá a stručná. Sice mě ptáci nikdy moc nezajímali, ale tato přednáška byla velice 
chytlavá a rád jsem si ji poslechl. Určitě bych tohoto pana ornitologa doporučil i jiným třídám.  
 

  
 

Návštěva nejrůznějších kulturních akcí, ať už divadel, koncertů či výstav nabízí žákům 
možnost propojit teoretické znalosti z českého jazyka, dějepisu, či hudební a výtvarné výchovy 
a zároveň dovednost prokázat v praxi svoje znalosti z výchovy etické. Mít příležitost se svátečně 
obléci, ale i chovat tak, jak je v kulturních institucích zvykem. Každá třída měla v plánu se 
i v uplynulém roce vydat minimálně jednou za pololetí za kulturou pečlivě vybranou tak, aby bylo 
představení součástí tematického dne, popř. týdne, nebo vhodně zapadlo do vzdělávacího plánu 
daného předmětu. Vzhledem k poloze naší školy je návštěva kulturní instituce vždy celodenním 
výjezdem spojeným ať už se smluvní, v případě menšího počtu žáků ve třídě, městskou dopravou. 
Přestože bychom rádi žákům dopřáli častější frekvenci podobných akcí, vnímáme jako důležité 
myslet i na ekonomickou stránku a náročnost těchto aktivit. 
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10.2.3 Kulturní akce 
 
Když se nemohlo jít do divadla, udělali si naši prvňáčci divadlo ve škole. Představení Divadla 
v Dlouhé se promítalo v prostoru školní družiny, děti se slavnostně oblékly a nechyběly ani 
uvaděčky a možnost si zakoupit občerstvení. 
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I v páté třídě chyběla žákům kultura, tak si vymysleli její alternativu v rámci distanční výuky. 
V únoru jsme zahájili pravidelně 1x měsíčně odpolední třídní kino. Hlasujeme, vybíráme, pak si 
musí každý vyrobit vstupenku, a dokonce děti vyrobily úžasné intro - naši vlastní znělku. 
S některými dětmi se účastní sourozenci, s jinými i rodiče. Máme připravené dobroty a v průběhu 
filmu si občas chatujeme a tak. Je to skvělé pro udržení nálady v kolektivu. 
 

 
  
  



81 
 

Ve výuce výtvarné výchovy probíráme i význačné osobnosti ze světa umění a kultury. Jedním 
z takových tvůrců byl i Mikuláš Medek. Zde jsou ukázky z prezentací žáků šestých tříd. 
 

  
 

10.2.4 Ukázkové hodiny pro předškoláky 

V rámci spolupráce s MŠ v obci a postupné adaptace budoucích prvňáčků na přechod do 
dalšího stupně školství se stalo tradicí, že přicházejí děti z předškolních oddělení MŠ strávit 
dopoledne s dětmi našich prvních tříd. Paní učitelky prvních tříd mají připraven program, kterého 
se společně účastní malí návštěvníci a mají možnost být součástí opravdového vyučování, které 
je od nového školního roku čeká. Na tuto první vlaštovku brzy naváže samotný zápis a pak ke 
konci školního roku další aktivity pro budoucí prvňáčky. Vzhledem k tomu, že se všechny aktivity 
realizují v jarních měsících, pro letošní rok jsme žádnou z nich nemohli kvůli uzavření škol 
realizovat. 

10.2.5 Škola před školou 

V červnu probíhají tři odpolední setkání žáků budoucích prvních tříd v odpoledních blocích 
aktivit nazvaných „Škola před školou“. Setkáním předchází tradičně informativní schůzka 
budoucích paní učitelek prvňáčků a rodičů malých žáčků, na které se dozvědí např. plánované 
složení budoucích prvních tříd a základní informace k chodu školy. Ani tyto akce jsme nemohli 
letos pro žáky zrealizovat. Informace šly rodičům budoucích prvňáčků mailem, kde paní učitelky 
představily sebe i principy práce v 1. třídách u nás ve škole. 
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10.2.6 Studentská praxe pro budoucí pedagogy 

Moderní budova a moderní způsob práce jsou motivací pro vykonání studentské praxe u nás 
ve škole. V letošním roce bohužel vzhledem k epidemiologické situaci žádná podobná aktivita 
neproběhla. 

10.2.7 Den otevřených dveří 

Přestože je v naší základní škole oficiálně realizován Den otevřených dveří jedenkrát ročně, 
dalo by se říci, že škola je po předchozí domluvě otevřená zájemcům o nahlédnutí do všedního 
každodenního provozu. Hlavním cílem těch, kteří se přišli podívat, z velké míry rodičů budoucích 
prvňáčků a jiných zájemců o přestup, bylo mít možnost sledovat formy práce v hodinách 
a atmosféru vyučování. 

Rodiče, prarodiče a další členové rodiny však pravidelně navštěvují dění ve třídách nejen 
v roli pasivních pozorovatelů, ale i v roli aktivních účastníků vzdělávacího procesu, např. v roli 
přednášejících v rámci tematických dnů, nebo předčítajících v průběhu čtenářských dílen. 

10.2.8 Partnerství a spolupráce s rodiči 

Důležitou součástí partnerství v průběhu celého vzdělávacího procesu je kromě žáka a týmu 
školy i rodina. Na tomto třístranném partnerství je založena vzájemná komunikace a působení 
s cílem provést úspěšně žáka školní docházkou a umožnit mu dosáhnout co nejlepších studijních 
výsledků. 

 

10.2.8.1 Tripartitní třídní schůzky 

Dvakrát do roka v rámci prvního a třetího čtvrtletí se rodiče formou rezervačního systému 
v Edupage přihlašují na třídní schůzky. Na naší škole probíhají na prvním stupni převážně 
tripartitní schůzky, kterých jsou účastni rodiče, žák a učitel. Na druhém stupni jsou tripartitní 
schůzky spíše konzultacemi s vyučujícími profilových předmětů. Výhodou tohoto třístranného 
setkání je možnost otevřené komunikace o prospěchu a chování a utvoření vzájemných dohod 
na cestě k udržení nebo změně stavu prospěchu a chování. 

Tradičních setkání všech rodičů třídy využíváme zejména při úvodních schůzkách žáků 
prvních tříd, popř. z nějakých výjimečných důvodů, kdy je třeba svolat celou třídu. Ke sdělování 
obecných informací zákonným zástupcům dítěte preferujeme mailovou komunikaci a systém 
Edupage. 

10.2.8.2 Rodičovské kavárny 

Rodičovské kavárny jsou platformou setkávání s rodiči, která má za cíl přiblížit rodičům 
některá témata a formy vyučování, dát prostor k odpovědím na otázky týkající se výuky a 
v neposlední řadě v rámci společně sdíleného zážitku pomoci tvořit atmosféru třídy na straně 
rodičů a učitele. S realizací postupně začínáme u tříd, jejichž kolektivy vznikaly po transformaci 
školy v ZŠ Amos. V letošním roce se bohužel podobné akce konat nemohly.  
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10.2.8.3 Ankety 

Protože je pro nás důležité mít zpětnou vazbu ze strany klientů školy, tedy žáků a rodičů, 
i v tomto roce jsme Edupage využili k zpětnovazebnímu anketnímu šetření. Jedna z anket se 
týkala spokojenosti se školní jídelnou a výsledky nás moc potěšily. Tradiční anketou, která se 
distribuuje dvakrát ročně je anketa Naše třída, která mapuje vztahy ve třídách. Protože však třídy 
byly spolu po převážnou část pouze virtuálně, nahradili jsme tuto anketu v závěru školního roku 
u mladších ročníků otevřenou diskuzí s žáky o vztazích, pocitech a o tom, jak nás ovlivnila doba 
strávená doma. U některých starších ročníků jsme nejprve zrealizovali anketní šetření Klima třídy 
a pak si s dětmi o výsledcích šetření povídali v rámci třídnických hodin.  

Další velké téma, které jsme mapovali v rámci ankety, byla zpětná vazba na distanční výuku 
jak od žáků jednotlivých stupňů školy, tak od rodičů i pedagogů. Veškeré šetření probíhalo 
v systému Edupage, případně na serveru www.proskoly.cz. 

10.2.8.4 Rodiče před katedrou 

Vzhledem k tomu, že je pro nás důležité poskytovat žákům informace, které jsou 
aplikovatelné do života, jsme zároveň moc rádi, když informace z praxe můžeme autenticky 
poskytnout skrze zkušenosti a vyprávění blízkých osob. Rodiče jsou zejména u mladších ročníků 
osobami, které jsou pro děti vzorem a rády se svými blízkými před spolužáky „pochlubí“. 

10.2.9 Exkurze a výlety 

Stejně jako v minulých letech se naši vyučující snaží v případě, že lze akci propojit se 
vzdělávacím programem i rozvrhem třídy, seznámit žáky s reáliemi výuky formou exkurzí 
a výletů. 

 
Pomalu se nám blíží konec školního roku. Díky distanční výuce jsme my druháci nestihli moc 
společných akcí mimo školu. Ale nakonec se nám podařilo uskutečnit společný výlet. V červnu 
jsme se vydali na farmu Soběhrdy. Zde nás čekalo několik různých druhů zvířat, která jsme si 
mohli pěkně zblízka prohlédnout. Například různé druhy krav, lamy, divoká prasata, nutrie, 
různé druhy koz, ovečky, oslíka, velbloudy, pštrosy a krásné klokany i s maličkými klokánky, 
nejen ve vaku. Také jsme se dosyta vyřádili na různých prolézačkách, houpačkách, a hlavně na 
trampolínách. Nakonec jsme si i pochutnali na zasloužené zmrzlině.  
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Také jsme se vydali do jílovských štol, kde jsme se seznámili s těžbou zlata v kraji, ve kterém 
žijeme. Připomněli jsme si tak některá období historie, která jsme v letošním roce probírali. Navíc 
jsme měli veliké štěstí, protože jsme v podzemí viděli mloka skvrnitého. 
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10.2.10 Sportovní kurzy 
 

Součástí života školy jsou také nejrůznější sportovní kurzy a výcviky. Kromě toho, že trošku 
zocelí tělo a rozvíjejí u dětí volní vlastnosti, jejich velkým přínosem je také možnost si užít pobyt 
na čerstvém vzduchu. V případě výjezdních kurzů je i moc fajn, že žáci mají možnost prožít týden 
spolu, a kromě sportování si zahrát nejrůznější hry, užít si i večerního programu, utužit vztahy ve 
třídě a vlastně i pedagogy poznat trošku v jiném světle. 

10.2.10.1 Lyžařský výcvik 

V uplynulém roce jsme měli v plánu ve škole realizovat dva druhy lyžařských výcviků, jeden 
příměstský a druhý výjezdní. Příměstský kurz realizovaný organizací Hravé lyžování pro žáky 
1. tříd jsme se vzhledem k uzavření škol nemohli zúčastnit. Tak uvidíme, co napřesrok. 

Výjezdní kurz byl naplánován pro žáky 5.a 7. třídy do areálů v Pasekách nad Jizerou a do 
areálu Studenov. Zrealizován bohužel nebyl ani jeden, i přes veškeré optimistické přípravy. 

10.2.10.2 Bruslení na ledové ploše 

I v letošním roce jsme plánovali rozšířit možnosti činnosti tělesné výchovy o bruslení 
a vyrazit několikrát za zimní období celoškolně bruslit. Bohužel, ani tato akce se nezrealizovala. 
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Žáci prvních tříd, kteří měli možnost trávit více času v běžném provozu se vydali 
i s podpůrným rodičovským doprovodem na přírodní ledovou plochu v obci. 

 

V únoru jsme s prvňáčky maximálně využili počasí a vydali se hned 3x bruslit. 
 

 

10.2.10.3 9.2.10.3. Turisticko-adaptační výjezd pro žáky 6. tříd 
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Novinkou minulého školního 
roku byla realizace podzimních 
výjezdů v druhé polovině září. Výjezd 
žáků 6. tříd byl cílený na adaptaci třídy 
a přechod žáků na 2. stupeň. Výjezd 
měl jako náplň putování do kempu 
v Sázavě a poznávání krás 
a pamětihodností v okolí tohoto 
historického města. Kromě herních 
aktivit s cílem se vzájemně více 
poznat, si žáci užili také kempování 
a tradiční zážitky z pobytu v přírodě. 

 

Žáci šesté třídy při cestě do kempu 
Sázava v rámci turisticko-
adaptačního kurzu. 

 

 

 

 

 

Příspěvek z pera pedagogů školy otisknutý v říjnovém čísle Psárského zpravodaje. 

K učení venku patří i výjezd, tentokrát turisticko-adaptační a vodácký. 
 

V základní škole Amos je pro nás důležité nabízet kromě znalostí, které získají žáci přímo 
ve škole i možnost výuky v exteriéru. Kromě nejrůznějších vycházek, exkurzí, realizace tematických 
dní v okolí školy, do této oblasti vzdělávání patří i nejrůznější výjezdy, které v průběhu školního 
roku pro jednotlivé ročníky společně realizujeme. Některých akcí, jako je třeba Škola v přírodě, se 
účastní společně celá škola, jiné jsou určeny pouze pro jednotlivé ročníky. Jedním z hlavních cílů 
těchto výjezdů je umožnit dětem se společně setkat a prohloubit si vztahy mezi sebou, ale 
i s vyučujícími v prostředí, které je mimo budovu školy. Důležité je také vyzkoušet si teoretické 
znalosti z průřezu některých předmětů v praxi. Vzhledem k tomu, že výjezdy, které realizujeme 
spadají také do kategorie sportovních kurzů, dáváme žákům možnost si prožít v partě spolužáků 
něco, co třeba s rodinou běžně nepodnikají. Některé aktivity jako je například celoškolní bruslení, 
hravé lyžování v Chotouni pro prvňáčky, in-line bruslení pro druháčky, lyžařské kurzy pro žáky 5. 
a 7. ročníků, mají již své pevné místo v nabídce pro daný ročník, jiné spolu s tím, jak se rozrůstá 
druhý stupeň školy, byly realizovány letos prvně. Jednalo se o turisticko-adaptační výjezd žáků 6. 
ročníků a také o turisticko-vodácký pobyt žáků 8. třídy naší školy. 
 

Žáci vyráželi nalehko ve středu ráno od školy splnit hlavní úkol dne, a to přepravu po svých 
i vlakem do tábořiště. Přestože oba ročníky pojil stejný směr cesty, každá třída své putování 
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směrem ke kempu Sázavský ostrov, realizovala po své ose. Někoho zlákalo romantické okolí 
Záhořanského potoka s možností brodění, kterému počasí přálo. Jiní zamířili nedalekými lesy 
směrem k městu Jílové a středeční odpoledne ještě využili k návštěvě sklárny ve městě Sázava, 
která by jim vzhledem k vodácké turistice, utekla. Zavazadla spolu se stany, karimatkami a polní 
kuchyní, byla odvezena do kempu, kde čekala na naše poutníky. Po příchodu nás neminula další 
důležitá etapa dne a to, postavení stanu, který poskytl přístřeší před rozmary komárů 
i chladnějších nocí končícího léta. Některé třídy se ještě vydaly na obhlídku pamětihodností, jiné 
využily pozdní odpoledne k relaxaci. Oběd z ešusu, večerní opékání vuřtů, využití krásného 
prostoru a zázemí kempu ke společným aktivitám, pozorování života v řece, podvečerní koupání, 
a nakonec i zpívání u ohně jsou jen zlomky vzpomínek na první prosluněný den pobytu. Ve čtvrtek 
ráno jsme si dali čerstvé rohlíky, pro které nám došli s panem učitelem kluci, které ranní déšť 
vytáhl ze stanu dříve než ostatní a ranním táborem zavoněl ovocný čaj z kotlíku. Všichni jsme si 
převzali svačiny a vyrazili do dalšího dne. Šesťáky čekala výprava za pamětihodnostmi města 
Sázava. Prohlídka kláštera se zajímavým a poutavým vyprávěním průvodkyně a exkurze do 
sklárny, měly u zúčastněných úspěch. Osmáci popojeli vlakem do Ledečka, kde se nalodili do 
připravených plavidel a po důkladné suché přípravě a instruktáži, splouvali úsek řeky Sázavy, 
který končil v kempu. Po doplutí i doputování jsme trávili podvečer v táboře, vařili pravý kotlíkový 
vuřtguláš, těšili se na grilovanou kýtu k večeři a připravovali se na večerní diskotéku, která 
proběhla na pláži u řeky za svitu hvězd i romantických luceren. Pak už jen na kutě, zapnout 
spacáky až ke krku a probudit se do posledního, trošku chladného rána. Nakonec vše zabalit 
a vydat se na cestu zpět do školy. Co dodat? Snad jen, že to bylo fajn a příští rok se pokusíme 
podobný výjezd zorganizovat znovu. Jen poptáme o trošku teplejší noci… nebo alespoň spacáky. 
 

 
 

 

10.2.10.4 Turisticko-vodácký výjezd pro žáky 8. tříd 

 V podobném modu jako adaptační kurz probíhal i kurz turisticko-vodácký, jen s tím 
rozdílem, že druhý den pobytu bylo cílem splutí jednoho úseky řeky Sázavy. Při obou kurzech si 
žáci mohli užít komfortu dopravy zavazadel a stanů až na místo kempování a zpět ke škole a také 
služeb polní kuchyně. Oba výjezdy jsme stihli zrealizovat ještě před omezením pobytů i školní 
docházky. 
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10.2.10.5 Kurz in-line bruslení 

Týdenní výjezdní kurz, organizovaný pro malé bruslaře z 1. a 2. tříd probíhá standardně 
v areálu v Běchovicích a nabízí žákům nejen základní dovednosti na rovině, ale i jízdu v členitém 
terénu. Celý kurz obvykle realizujeme přes organizaci Hravé bruslení. V tomto školním roce se 
kvůli uzavření škol předem naplánovaný kurz nemohl zrealizovat. 

10.2.10.6 Lektorované vyučování se sportovní tématikou 

Péče o tělesnou schránku a rozvoj všeobecných sportovních schopností při tělesné výchově 
je občas obohacen návštěvou odborníka ze specifické oblasti sportovního odvětví, který žákům 
nabídne možnost si vyzkoušet sport, který není do hodin tělesné výchovy zařazován tak často. 
Tento program se však letos nezrealizoval. 

Každý vyučující se i v rámci online výuky snažil žáky aktivovat a do výuky zařazoval 
nejrůznější sportovní a tělovýchovné výzvy od procházek až po nejrůznější limity a výkony. Zde je 
ukázka ze třídy šesťáků. 

Milý deníčku, online výuka pokračuje, zvykli jsme si na režim, který nám více nebo méně vyhovuje. 
Stane se, že nám občas něco vypadne nebo nefunguje, ale bereme to, jak to přichází, je to nějaké 
zpestření. Už se těšíme do školy. Mimo učení jsme si udělali vycházku s cílem dojít ke studánce 
v Psárech a tam se vyfotit. Zúčastnila se nás asi polovina. Kdo zde nebydlí, udělal si výlet svůj.  
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10.2.10.7 Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik byl i letos plánovaný nejen jako součást sedmidenního výjezdu na školu 
v přírodě, která nám ve svém areálu nabízí příjemné podmínky právě pro školní plavání, ale také 
v průběhu roku v rámci dvou týdnů jako intenzivní kurz plavání realizovaný v objektu nedaleko 
školy. Bohužel se nám z důvodu uzavření škol plány narušily. Malou, spíše bonusovou plaveckou 
zkušenost měli v tomto školním roce pouze žáci pátých tříd v rámci regeneračního dne na 
lyžařském kurzu. Budeme tedy doufat, že se nám podaří odplavat potřebná tempa v dalším 
školním roce. 

10.2.10.8 Cyklistické a koloběžkové výlety 

Ke konci školního roku si pravidelně starší žáci prvního stupně se svými třídními učiteli 
vyrážejí v rámci vyučování poznávat okolí a opakovat pravidla silničního provozu a bezpečné jízdy 
na kole či koloběžce. Jak již ve výroční zprávě zaznělo opakovaně, i tento plán jsme museli odložit 
z důvodu uzavření škol na další školní rok. 

Vzhledem k blížícímu se jarnímu počasí, byli žáci osmé třídy vyzváni k přípravám a kontrole 
jízdních kol – osvětlení, stav pneumatik, brzd a promazávání řetězů a převodových jednotek. 
Zároveň bylo třeba si zopakovat bezpečnostní pravidla jízdy na kole a chování se jako účastníků 
silničního provozu. 
Žáci se pak samostatně měli vydat na zkušební jízdu v okolí svého bydliště. 
Velice mě potěšilo, že se vydali i ve skupině, která odpovídala všem stanoveným podmínkám pro 
nouzový stav, tj. patřičné rozestupy a respirátory při bližším kontaktu než dva metry. 
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10.2.11 Celoškolní akce 

Přestože počet dětí ve škole s přibývajícími ročníky stále roste, je pro nás důležité v průběhu 
roku realizovat akce, na kterých se mohou sejít všechny třídy a mít šanci se při aktivitách propojit 
a navázat vztahy napříč ročníky.  

10.2.11.1 Škola v přírodě 

Jednou ze stěžejních akcí na závěr školního roku je škola v přírodě. V rámci toho, že bychom 
žákům chtěli nabídnout v průběhu jejich školní docházky poznání nových lokalit i prostředí, jsme 
letos měli naplánováno vyrazit do nedalekého, ale krásného objektu na Staré Živohošti, který 
nabízí kromě možnosti plavat ve venkovním bazénu i jiná sportovní vyžití, jako je například 
bowling. Škola v přírodě se vzhledem k uzavření škol odložila ve stejném termínu, tedy na konci 
školního roku, na další školní rok. Těšit se můžeme na areál Živohošť. 

10.2.11.2 Celoškolní projektové dny 
 
Čerti a andělé v nás aneb školou chodí Mikuláš 

Již tradiční školní akci, kdy žáci nejstarších ročníků organizují pro mladší spolužáky 
Mikulášskou nadílku jsme letos rozšířili o celoškolní tematický den. Bohužel však jen v části našich 
tříd. Vzhledem k rotační formě výuky byla část dětí připojená k výuce online. Ale i ve skromnějším 
provedení jsme si nadílku užili. 
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10.2.11.3 Branný sportovní den 

Tradiční celoškolní akcí je v termínu Mezinárodního dne dětí společný branný a sportovní 
den, měla v tomto roce proběhnout zároveň i jako cvičný nácvik poplachu a přednáška 
hasičského sboru. Bohužel se ani v tomto školním roce kvůli omezenému počtu při srocování 
žáků, nezrealizoval. Tak snad příští rok, kdy je v plánu velké celoškolní olympijské klání 
i s úvodním ceremoniálem. 

I když se letos nemohl pořádat den dětí celoškolně, užili jsme si ho obě čtvrté třídy hezky spolu i se 
sportem. Hráli jsme hry jako kroket, petanque, kuličky, zkoušeli jsme chodit na chůdách, 
modelovali balónky, pletli jsme copánky i kreslili na tělo.  
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10.2.12 Podpora čtenářské gramotnosti 

Čtenářská gramotnost neznamená jen skutečnou schopnost přečíst text a vytvořit si ke čtení 
pozitivní vztah, ale zahrnuje i důležitou dovednost čtení s porozuměním, které dává základ 
k porozumění textům napříč všemi předměty. Velký důraz je kladen také na kritické myšlení při 
vnímání obsahu, nejen psaných sdělení, ale informací, které přicházejí k žákům skrze media. Ve 
třídách jsou v hodinách českého jazyka realizovány aktivity na podporu čtenářské gramotnosti, 
které pracují povětšinou i s mezipředmětovými vztahy. Pro oblast čtenářské gramotnosti je ve 
škole zřízena funkce koordinátora čtenářské gramotnosti. 

10.2.12.1 Pasování prvňáčků na čtenáře 

Díky moderním formám výuky čtení naši prvňáčci velmi brzy nabývají čtenářské schopnosti 
a sebevědomí. Velkým rituálem pro žáčky prvních tříd je slavnostní pasování na čtenáře. 
V prostorech naší knihovny malé čtenáře pasuje v kostýmu krále čtenářským mečem pan ředitel 
a děti dostávají kromě diplomu i knihu. 

Také jsme se s prvňáčky hodně věnovali čtení. Někteří už zvládli představit svou první knihu! 
Mohlo tedy proběhnout pasování na čtenáře… a že jsou všichni čtenáři, je vidět na první pohled. 
 

  

Pasování prvňáčků na čtenáře samotným králem, panem ředitelem. 
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10.2.12.2 Prarodiče předčítají pohádky 

Protože řada rodičů nemá čas dětem doma předčítat před spaním a prarodiče často bydlí na 
jiném konci republiky, žáci druhého ročníku s nadšením uvítali opakované vstupy seniorů, kteří 
předčítali v hodinách českého jazyka dětem pohádky a příběhy, na které někdy navázalo i drobné 
vyprávění a předávání historek ze života prarodičů. Letos tuto aktivitu vzhledem k omezenému 
vstupu a distanční výuce vystřídala v některých třídách forma online večerního čtení žáků 
samotných. 

Plakát a program večerního online čtení u žáků třetích třídy v rámci dobrovolné online výuky. 
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10.2.12.3 Čtenářské dílny 

Čtenářské dílny je možné realizovat i s nečtenáři na počátku první třídy, kdy pracujeme 
s ilustrací, vyprávěním, pochopením souvislostí textu při poslechu. Postupně jak žáci získávají více 
zkušeností, se do obsahu čtenářských dílen dostává více skupinové práce, složitější úkoly, např. 
při práci s poezií, více mezipředmětových vztahů a čtenářské dílny nemusí být záležitostí jedné 
vyučovací hodiny, ale stávají se celodenním projektem. Pro naše čtenáře se i v průběhu tohoto 
školního roku každý měsíc v knihovně postupně objevovaly nové knížky, které jsme měli možnost 
nakoupit z dotace zřizovatele. Kromě toho je další přísun knih za veliké pomoci koordinátora 
čtenářské gramotnosti, zajištěn odběrem kvalitních a zachovalých knih vyřazených z knihoven 
v Praze. Veškerá agenda školní knihovny je pečlivě naší kolegyní vedena dle standardů 
knihovnictví a žáci i zaměstnanci školy možnosti výpůjček a prezenčního zapůjčení v průběhu 
hodin českého jazyka hojně využívají. 

Čtení je bezva nejen u prvňáčků, zvlášť když je to hra – čtecí domino (dá se hrát na mnoho 
způsobů). 
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Děti ze třetích tříd se zapojily do akce Darujte knihu a darovaly knihy dětem z dětského domova. 
 

 

 

Čtenářské dílny v online výuce u žáků druhých tříd 

V měsíci březnu se nám povedla čtenářská dílna online na téma Pohádkové postavy. Děti se 
převlékly za pohádkové postavičky a prožili jsme dvě hodiny čtení a psaní. Každý představil 
a přečetl úryvek ze své knížky. Vypracovali jsme společně pracovní list, první naši společnou 
životabáseň a ilustrace k pohádkám nesměla chybět.  
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10.2.12.4 Noc s Andersenem 

Stejně jako každý rok jsme se i letos plánovali zapojit do celostátního projektu Noc 
s Andersenem, který je vlastně takovou celonárodní čtenářskou dílnou, která v průběhu 
podvečera vyvrcholí přespáním ve školách, knihovnách. Čtenářské dílny jsou pro děti běžnou 
praxí, ale přespání ve škole je velkým lákadlem, a tak se na jednu noc promění třídy v noclehárny, 
čítárny, kina a pikniky zároveň. Navíc spaní v nové budově je o to lákavější. Bohužel se i tato akce 
musela z důvodu uzavření škol odvolat. 
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10.2.13 Aktivity EVVO 

Environmentální vzdělání, výchova a osvěta je, obzvláště při lokaci školy uprostřed přírody, 
nedílnou součástí výuky školy i volnočasových aktivit školní družiny. Pro tuto oblast je ve škole 
zřízena funkce koordinátora EVVO. 

Les ve škole, škola v lese, výuka v exteriéru u našich žáků. 

 

 

V rámci výuky jsme se i v tomto školním roce snažili realizovat bloky, či celé tematické dny, 
které probíhaly v přírodě v nedalekém okolí školy. I v tomto roce jsme byli zapojeni do projektu 
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Les ve škole, který poskytuje ucelené řady metodik ekologické výchovy pro vyučování 
nejen exteriéru. 

Den Země jsme oslavili s prvňáčky pomocí přírodě o týden později, aby nám to vyšlo na 
prezenční výuku! a vybrali jsme i dokonalý den! 

 

Stejně jako na jaře, i teď plnily děti nejen v druhých třídách v rámci distanční výuky i venkovní 
výzvy. Například: vytvořit obrázek z listů. 

 

V červnu jsme se hodně i my ve třetí třídě učili venku. S badatelskými pomůckami jsme hledali 
a pozorovali hmyz. Pozorování jsme si zopakovali i další den, tentokrát s dalekohledy. Prošli jsme 
se k Junčáku, kde jsme mohli vidět nutrii a žáby. Měli jsme štěstí a vyslechli jsme si i žabí koncert.  
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Koncem května využila čtvrtá třída příznivého počasí a vyrazila do lesa, kde děti v rámci 
pracovních činností ve skupinkách tvořily z přírodnin. Jejich úkolem bylo vytvořit obraz či 
mandalu s využitím přírodních materiálů v jejich okolí, ale také s ohledem na ochranu životního 
prostředí. Čtvrťáci tak nejen tvořili, ale také přemýšleli, nakolik jejich snaha získat pracovní 
materiál ublíží či neublíží přírodě. Některé výsledky práce byly opravdu krásné. 

 



101 
 

V neposlední řadě je součástí všedního života školy třídění odpadků, ve škole se třídí 
odpadky a využívá se i kontejner na použitý textil. Školní družina spolupracuje s místním svazem 
myslivců, který nám daroval k péči v blízkém lese krmelec pro vysokou zvěř. Dále se děti věnují 
rozmísťování krmítek pro ptactvo a péče o ně, výrobě hmyzích domků. Školní jídelna nám 
pomáhá vnést environmentální témata a ekologizaci i do oblasti stravování a životního stylu dětí 
ve škole. 

Naše škola je již třetím rokem zapojena do programu Les ve škole což je mezinárodní výukový 
program o lese, který probíhá již ve 28 zemích světa pod mezinárodní organizací LEAF (Learning 
about Forests). Celý program koordinuje vzdělávací centrum Tereza. V České republice je 
v programu Les ve škole více než 400 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin. 
Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové v duchu „školy hrou“ a aktivního 
učení. Cílem programu je sblížit děti a přírodu ve prospěch obou. Děti venku žasnou, objevují, učí 
se a díky tomu respektují svět kolem sebe.  

Dvakrát se nám již podařilo získat titul Lesní třída a stát se tak patrony deseti metrů čtverečních 
(10 m2) Nového pralesa na ještědském hřebeni.  
V současné situaci dává učení venku budování respektu vůči přírodě ještě větší smysl než dříve. 
Jednou až dvakrát za měsíc se vydáváme na celý den do lesa a celá výuka probíhá venku. 
Samozřejmě chodíme ven i na dílčí vyučovací hodiny, ale celý den venku v lese je pro některé zcela 
nová zkušenost. Děti v lese počítají, čtou, vymýšlí příběhy, vypráví.  
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První třídy nyní žijí příběhy oživlých ponožek, které jsou smutné, protože ponožky kromě tmy 
v bačkůrkách a botách toho ze 
světa moc neviděly. Děti se 
s nadšením stávají malými 
průvodci a vysvětlují ponožkám, 
co vidí, co se děje. Přirozeně 
rozvíjí schopnost předávat 
informace, které si musí nejprve 
v hlavě srovnat. Ponožky se 
s nimi učí jak se v lese chovat, 
co na sebe, co do batůžku, tvoří 
si společně „ponožkové 
desatero“. V lese se učí 
písmenka, počítají, hledají 
poklady, „píší“ přírodninami. 
A to je jen začátek…. Děti mají 
možnost vnímat všemi smysly, 
přirozeně se hýbat a nenechávat 
tělo deformovat dlouhým 
sezením ve školní lavici. 
Zároveň rozvíjí badatelské 
dovednosti a postupně se učí 
zaznamenávat své objevy.  
 
V současné chvíli je to jedna 
z mála chvil, kdy děti nemusí 
myslet na roušku, desinfekci 
rukou apod. Pro druhý stupeň je 
situace ještě horší.  
Že se děti vrací špinavé 
a spokojené je celkem nasnadě. 

Nakonec mě nádherně překvapila slova jednoho z dětí: „Jéje, to přece není špína, to je hlína.“ 
Takže pokračování zase příště v lese! 
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10.2.14 Aktivity na podporu ICT 

Informační a komunikační technologie je fenoménem doby i vzdělávání. Ve škole je pro tuto 
oblast zřízena funkce koordinátora ICT. 

Součástí vyučování bylo i v tomto roce využívání interaktivních tabulí, ale i podpora práce 
s počítači nejen v rámci odborného předmětu u vyšších ročníků, ale i jako součást výuky 
v ostatních předmětech všech tříd. I v tomto roce využíváme techniku pořízenou z evropských 
dotací na podporu využití ICT technologie ve školách. Naše škola je vybavená moderním 
mediálním sálem i rozhlasovým studiem. S oběma prostory se žáci postupně seznamují 
a vyučující se snaží zařadit práci v těchto prostorách postupně do výuky. 

Těsně před uzavřením škol v říjnu se nám povedlo proškolit všechny třídy v základech práce 
v Edupage, MS Teams a také používání svého mailového účtu. Školení jsme zrealizovali s cílem se 
připravit na přechod na online vzdělávání. Tento vklad se vyplatil. 

Školení pedagogického sboru v oblasti IT 
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10.2.15 Ovoce do škol 

Škola je zapojena do programu Ovoce do škol, ve kterém jsou dvakrát měsíčně do tříd 
doručovány balíčky obsahující ovoce a zeleninu. 

10.2.16 Aktivity pro zaměstnance školy 

Protože pedagogická profese patří k těm, které jsou vystaveny větší míře stresu a čelí častěji 
syndromu vyhoření, je velmi důležité mít prostor, kde je možné nabít baterky, aktivně nebo 
pasivně relaxovat, po celodenním dávání, mít možnost nic nevydávat, v ideálním případě přijímat 
ať už informace co rozvíjejí, nebo péči. Pracovní tým a atmosféra v něm do velké míry ovlivňuje 
atmosféru celé školy. Proto je i pro nás důležitou prioritou péče o zaměstnance. A protože je 
samostatný prostor věnován dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci výroční 
zprávy jinde, zmíníme se na tomto místě zejména o aktivitách, které nám pomáhají pečovat 
o vztahy k druhým v týmu i sami k sobě. Na akce jsou zváni všichni zaměstnanci školy a účast je 
dobrovolná. 

Fotodokumentace z úvodního teambuildingu na téma Konec léta na pláži 

 

10.2.16.1 Teambuildingové aktivity 

I akce pro podporu týmu školy letos proběhly ve výrazně nižší četnosti, důvodem byla již 
několikrát citovaná omezení shromažďování. Přesto se nám povedlo na začátku školního roku a 
v momentech, kdy byla situace uvolněnější, se sejít a podpořit atmosféru v týmu.  
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Plážová party na zahájení školního roku 

Stalo se již tradicí, že každé větší 
společné setkání je zastřešeno nějakým 
tématem, v jehož duchu se nesou kostýmy 
i náplň večera. První úvodní setkání na 
zahájení školního roku se neslo v duchu 
končícího léta a plážové party. Nikdo z nás 
ještě netušil, jak bude budoucí školní rok 
probíhat, a tak jsme byli ještě plni optimismu, 
který se odrazil i v našem společném 
teambuildingu. 

Druhé setkání všech zaměstnanců školy 
se neslo v atmosféře Postav filmového plátna 
a v průběhu večera proběhl filmový kvíz, 
poslouchaly se ukázky z seriálů a filmů a 
z krátkých dramatizací jsme hádali názvy 
seriálů, filmů a typické filmové hlášky. 

Na závěr školního roku jsme spolu 
vypluli v modrobílé pruhované linii vstříc 
symbolickému ukončení plavby distančním 
školním rokem na Vltavu a užívali si klidné 
hladiny a čerstvého vzduchu, který nám za rok 
strávený pod rouškou opravdu chyběl. 

Teambuilding v duchu postav z filmového plátna… nechybí filmy Coco, Sestra v akci, Nemocnice 
na kraji města, Rozum a cit, Matrix, Gejša nebo Joker. 
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Ani ředitel školy, vedoucí družiny, či vedoucí kuchař školní jídelny nesedí pouze na své židli, ale 
přicházejí zcela nepoznáni v nejrůznějších převlecích, tentokrát za vojína Koubu, slavného 
vyšetřovatele, nebo za záchranáře v dresu plavčíka v akci. 

 

  

Rozloučení se školním rokem na Vltavě a společné ahoj zase společně v dalším školním roce 
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Jako nedílnou součást teambuildingu vnímáme i všechny kooperativní aktivity tříd a jejich 
učitelů v rámci projektových týmů, výjezd menších skupin pedagogů např. na lyžařské kurzy 
a také účast celého sboru na škole v přírodě, která i přes velké pracovní nasazení, běžné pracovní 
neshody a únavu na konci školního roku přináší hlavně řadu příjemných zážitků, které nám 
pomáhají vytvářet tým ZŠ Amos. To, že se letos tento výjezd nemohl realizovat, nám bylo opravdu 
líto. Kolegyně z kabinetů či klastrů si alespoň o prázdninách společně vyrazily na letní vzdělávací 
kurzy. 

10.2.16.2 Pokec 

Poslední středu v měsíci je pro zájemce nejen z řad pedagogů připraveno setkání pod 
názvem Pokec. Toto setkání dává prostor sdílet zkušenosti ze školení, možnost si nechat poradit 
od druhých se vzdělávací nebo výchovnou problematikou ve třídě, nebo jen tak posedět nad 
čajem, kávou a něčím na zub. Součástí programu jsou i relaxační aktivity a tvořivé dílny. 
Platforma by se mohla také nazývat „Sborovna sobě“, protože kdokoliv, kdo má chuť nabídnout 
druhým kus něčeho svého, může přijít a přispět k atmosféře odpoledne. Aktivita je dobrovolná 
a záleží jen na chuti a času každého z nás. 

Podpora v nelehké době přicházelo tak trochu náhodou, ale o to více zahřála, i skrze výstupy 
z žákovských prací. 
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Po uzavření škol jsme jako tým cítili potřebu se vidět a distanční výuku rozšířit o osobní rozvoj, 
kterým by se dalo čelit stresu z neplánované situace. Jedním z takových setkání bylo keramické 
tvoření ve výtvarném ateliéru. 

U práce a společné konverzace se relaxuje nejlépe. 
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Dalším setkáním, které bylo termínově vzhledem k omezením několikrát posunuto, byl 
Bubnovací workshop cílený opět na aktivity pomáhající se vypořádat s vnitřní tenzí, aktivně se 
vybít - vybubnovat ze stresu a poté relaxovat. Zkrátka takové malé muzikoterapeutické setkání. 

Relaxační fáze bubnovacího workshopu 

 

 
Jako nedílnou součást teambuildingu vnímáme i všechny kooperativní aktivity tříd 

a jejich učitelů v rámci projektových týmů, výjezd menších skupin pedagogů např. na lyžařské 
kurzy a také účast celého sboru na škole v přírodě, která i přes velké pracovní nasazení, běžné 
pracovní neshody a únavu na konci školního roku přináší hlavně řadu příjemných zážitků, které 
nám pomáhají vytvářet tým ZŠ Amos. To, že se letos tento výjezd nemohl realizovat, nám bylo 
opravdu líto. Kolegyně z kabinetů či klastrů si alespoň o prázdninách společně vyrazily na letní 
vzdělávací kurzy. 
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10.2.16.3 Příspěvek na masérské služby 

Protože duše a tělo jsou jeden celek a je třeba dopřát regeneraci i tělesné schránce, 
nabízíme jako milou součást péče o zaměstnance i příspěvek na masáž, kterou je možné čerpat 
1x měsíčně dle individuálních preferencí a domluvy s masérkou. 

10.2.16.4 Posilovna pro zaměstnance školy 

Příjemnou novinkou tohoto školního roku bylo zřízení posilovny v rámci benefitů pracovního 
prostředí pro zaměstnance školy. Jak je známo, ve zdravém těle sídlí i zdraví duch a po roce práce, 
která ztratila svou původní dynamiku a přesunula se za monitor počítače, bylo třeba předcházet 
tělesným obtížím, které by mohly v budoucnu komplikovat pracovní život i nasazení. Součástí 
otevření posilovny byla i odborná přednáška s ukázkami cviků na jednotlivých přístrojích 
a samozřejmě bezpečnost práce. Protože v týmu panuje dobrá atmosféra i smysl pro recesi, 
někteří pojali styl sportovního oblečení jako formu kostýmu. Mohli jsme se setkat s postavami 
cvičitelek aerobiku z osmdesátých let či kulturisty z dob ještě dřívějších. 

 

Zahájení provozu školní posilovny, úvodní školení. 
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10.2.17 Podpora školní psycholožky a konzultace školského poradenského pracoviště 

Podpora a možnost sdílet své úspěchy i nesnáze v profesním a eventuálně i soukromém 
životě je pravděpodobně potřebou každého člověka, v ženském kolektivu a učitelské profesi to 
platí dvojnásob. Pro otázky osobního rázu, i pro ty výchovné a vzdělávací, je našim 
zaměstnancům k dispozici jednou týdně a také na základě osobní domluvy školní psycholožka 
a další členové školského poradenského pracoviště. 
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11 Inspekční a jiná kontrolní činnost školy 

Škola prochází pravidelnými kontrolami hospodaření a čerpání provozního rozpočtu ze 
strany zřizovatele. Členové voleného finančního výboru kontrolují školu v intervalu cca 2 
měsíců. 
 
Termíny kontroly ve školním roce 2020/2021 byly:  
7. 9. 2020, 
3. 12. 2020,  
10. 2. 2021,  
12. 4. 2021, 
7. 6. 2021. 
 

V rámci kontroly jsou členům finančního výboru k dispozici přijaté a vydané faktury, 
podkladní doklady, bankovní výpisy a další účetní doklady na vyžádání. Škola dále předkládá 
přehled čerpání provozních zdrojů od zřizovatele. 
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12 Základní údaje o hospodaření školy 

12.1 Zapojení školy do programů 
 
OPVVV Šablony II 
V roce 2020 škola dokončila projekt v rámci výzvy č.02_18_063 a výzvy 02_18_064 OP VVV 
(Šablony II.) na projekt Učit s radostí. 
V roce 2021 škola začala realizovat projekt Učíme s radostí č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019205 (Šablony III.) v celkové výši 697 984,00 Kč.  
Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení 
kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. 
V rámci projektu je podpořeno využití ICT ve vzdělání, projektové dny ve škole, tandemová 
výuka a školní klub. 
 
12.2 Zpráva o hospodaření za školní rok 2019/2020 
 

Financování aktivit školy je vícezdrojové. 
 
Na platy zaměstnanců školy získává škola prostředky od MŠMT prostřednictvím 

Středočeského kraje, pod UZ 333 53. Dotace slouží na pokrytí nárokových i nenárokových složek 
platů, na příspěvek do FKSP, na úhradu zákonných odvodů, na pokrytí platů asistentů pedagogů 
a speciálního pedagoga v rámci tzv. podpůrných opatření. Dále lze část dotace využit na školení 
u zaměstnanců a na učební pomůcky a učebnice pro děti. 

 
Na provozní náklady školy jako jsou energie, kancelářské potřeby, učebnice a učební 

pomůcky, úklidový materiál, opravy a údržba inventáře školy a nákup drobného vybavení 
včetně služeb poskytuje prostředky zřizovatel obec Psáry. Roční výše dotace pro rok 2020 činila 
2 963 200,- Kč. 

 
Další zdrojem příjmů školy je platba za školní družinu. Tyto prostředky jsou pak určené zejména 
pro nákup pomůcek, hraček, sportovního vybavení a výtvarného materiálu pro děti ve školní 
družině. 
 
Příjmy 2020 1.pol.2021 
příjmy od zřizovatele 3 650 000,00 2 295 000,00 
Příjmy od SR 24 087 295,00 13 535 192,00 
úplata ŠD 222 000,00 100 500,00 
ostatní příjmy 1 751 144,00 0 
celkem 29 710 439,00 15 930 692,00 
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Výdaje 2020 1.pol.2021 
Celkové neinvestiční 
výdaje     

platy KÚ 17 209 959,00 9 969 500,00 
platy obec 379 288,00 52 155,00 
poj. + FKSP KÚ 6 877 336,00 3 565 692,00 
poj. + FKSP obec 0 0 
učebnice, učební pomůcky 747 350,00 70 876,00 
ostatní provozní náklady 5 219 190,00 2 272 469,00 
Celkem 30 433 123,00 15 930 692,00 

 
HV hlavní činnost -722 684,00  
HV vedlejší činnost 263 161,00  

 
Celková ztráta byla pokryta z rezervního fondu školy. 
 

Ve školním roce 2020/2021 škola otevřela novou multimediální učebnu, kterou financoval 
zřizovatel obec Psáry. Celková výše svěřeného majetku činila 2,5 mil Kč. 

 

Ve školním roce 2019/2020 byly otevřeny prostory nové školy na adrese Pražská 1000. 
Veškeré vybavení bylo poskytnuto zřizovatelem a předáno škole přímo do majetku a část jen do 
správy (jedná se o majetek, na který zřizovatel získal dotace). Výše předaného investičního 
majetku činila 5 310 830 Kč, výše drobného dlouhodobého majetku pak činila 6 654 143 Kč, do 
správy byl svěřen majetek ve výši 7 125 904 Kč. Dále byla poskytnuta od zřizovatele investiční 
dotace na nákup úklidového stroje ve výši 160 310 Kč. 
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13 Součásti základní školy 

13.1 Školní družina 

Školní družina byla realizována v uplynulém školním roce v rámci 4 oddělení. Tým čtyř 
vychovatelek, vedený vedoucím ŠD, plně spolupracoval i se školním klubem. Standardně 
fungovala ranní družina od 7:00 do 7:40, poté běžný provoz od konce vyučování do 17:00. 

K činnosti ŠD je kromě prostor ŠD využíváno plně i další zázemí a okolí školy. Kromě 
pravidelné činnosti zahrnující všechny výchovné oblasti byly ve družině jednou týdně realizovány 
kroužky sportování, rukodělné činnosti, deskových her a zpívánky. Všechny děti si tak mohly 
vyzkoušet cíleněji zaměřenou aktivitu, která byla jako součást školní družiny zdarma. Jedním z cílů 
družinového týmu bylo pravidelně využívat hlavně venkovní prostory, často byly zařazeny 
sportovní aktivity, vycházky a aktivity v přírodě. Družina pokračovala ve spolupráci s mysliveckým 
spolkem obce a obhospodařovala krmelec v lese. Všechna oddělení krmelec a jeho okolí 
pravidelně navštěvovala a doplňovala potravu pro zvěř. Děti si tyto aktivity velice užívaly. 
Jednotlivá oddělení se pravidelně propojovala, a díky dobré spolupráci vychovatelek pořádala, 
když to v letošním roce epidemiologické podmínky dovolily, i řadu společných aktivit.  

Vzhledem k omezení provozu v tomto školním roce a striktnímu nepropojování skupin, byl 
provoz a náplň činnosti školní družiny významně omezen a většina plánů, na které se tým družiny 
i klubu těšil, zůstala odložena na další školní rok. 
 
Vývoj počtů žáků ve školní družině v průběhu minulých let 
 

Školní družina Přijatí žáci Počet odd. 
Průměr žáků 
v oddělení  

Počet žáků k 1. 9. 2018 103 4 26 

Počet žáků k 1. 9. 2019 110 4 28 

Počet žáků k 1. 9. 2020 112 4 28 

Počet žáků k 1. 9. 2021 112 5 23 

 
Školní rok začal, a tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat tam, kde díky Koronaviru jsme 
museli naše aktivity přerušit. 
Jak už víte, v loňském roce jsme navázali spolupráci s mysliveckým spolkem Borovina a chodili 
s dětmi ke krmelci doplňovat zvířátkům dobroty. V letošním roce budeme v této aktivitě 
pokračovat a dále dětem rozšiřovat obzory i v dalších oblastech. 
Po adaptaci nejen prvňáčků ve škole jsme podnikli cestu za poznáním vody do vodního domu 
Hulice. 
Po příjezdu paní průvodkyně přivítala děti a po krátkém občerstvení jim představila obyvatele 
zdejšího akvária – raky. Děti měly možnost raky nakrmit, a tak si je lépe prohlédnout. Po krmení 
následovala prohlídka vnitřní expozice s vodními nádržemi, kde děti mohly sledovat, jak 
významný a důležitý je vodní biotop. Že tam žijí ryby, žáby, raci, nebo ti, kteří nejsou pouhým 
okem ani vidět. Ty si děti prohlížely pod mikroskopem. 
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Děti se také seznámily se skupenstvím 
a koloběhem vody. Na speciálním zařízení 
vytvořily mrak, pozorovaly, jak voda 
odtéká nebo se odpaří. Vodu také 
ochutnávaly a zjišťovaly, jak voda 
z různých zdrojů různě chutná i voní. 
Po probádání vnitřní expozice jsme přešli 
do venkovního atria plného herních prvků 
a vody, kde zábavnou formou, 
prostřednictvím hry si děti vyzkoušely, 
třeba jakou sílu voda má, nebo jak se 
čerpá. 
Celý program byl ukončen krmením ryb ve 
zdejším rybníku, jehož dno děti pozorovaly 
ve vnitřní expozici. Počasí nám vcelku 
přálo, a tak i malé zmáčení v zápalu hry 
s vodou nikomu nevadilo. Brzy se všichni 
usušili, a tak jsme se mohli vydat zpět do 
školy. 
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Po návratu dětí do školy jsme v rámci environmentální výchovy přivítali jaro pozorováním života 
u vody. Děti tak měly možnost ověřit si své znalosti z výuky v praxi ( pozorováním kachen a jejich 
mláďátek, rostlin ve vodě a okolí rybníku). 
 

  
 
Do pohybových činností jsme nově zařadili hry s padákem a míčky. Děti rozvíjí spolupráci, 
soustředění a koordinaci pohybu. 
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13.2 Školní klub 

Školní klub vznikl s příchodem do nové budovy základní školy Amos. Klub vede vedoucí školní 
družiny a pedagog školy František Páv, a v případě potřeby v klubu vypomáhají i ostatní členové 
pedagogického sboru.  

Klub plně využívá přilehlé prostory školy. Klub disponuje vlastní místností se zázemím, 
klavírem, projektorem a vhodným rozložením sezení pro tvoření, doučování a další aktivity. Často 
byly využívány obě nové tělocvičny školy, venkovní hřiště, mediální sál, knihovna. Klub je nabízen 
zdarma všem dětem od 4. třídy výše. Jedinou podmínkou je oficiální přihlášení. 

Cílem klubu bylo poskytnout žákům bezpečný a svobodný prostor po vyučování či během 
přestávky mezi odpoledním vyučováním do 16:00. Děti měly prostor pro samostudium či plnění 
domácích úkolů a mohly využít i pomoci vychovatele. Děti mají vždy možnost výběru z několika 
aktivit či přijít s návrhem aktivit vlastních. 

Školní klub využívá pro volnočasové aktivity mimo jiné profesionálně vybavenou 
multimediální učebnu s prvky hudebního studia. Také má k dispozici prostory chodeb 
s televizemi, stolním fotbalem, stolním hokejem, stolním tenisem. Klub má také zakoupen vlastní 
Xbox. Školní klub naváže v příštím roce v podobném duchu s cílem znovu propojovat děti napříč 
ročníky a poskytnout jim přátelské, bezpečné a inspirativní prostředí v jejich volném čase. 

Z důvodu nuceného uzavření škol kvůli nemoci Covid-19 školní klub fungoval také v tomto 
školním roce omezeně. 

Ve školním klubu se výborně muzicíruje. 
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13.3 Školní stravování 

Tým školní kuchyně vytváří spolu s pedagogy a dalšími zaměstnanci atmosféru školy, do 
které chodí žáci rádi. Celý prostor kuchyně je vybaven moderními spotřebiči jako jsou 
konvektomaty, multifunkční pánve, a chladící místnosti. Práci týmu ulehčuje také vakuovačka 
a holding. Díky tomu může tým pracovat efektivně a ekonomicky. Například pracujeme 
s vývarovým hospodářstvím nebo využíváme akčních nabídek dodavatelů díky dostatečným 
skladovacím prostorám. 

Náš kuchařský tým přináší svěží vítr do světa školních kuchyní. Pod vedením šéfkuchaře 
Davida Raušera se nám daří plnit očekávání většiny dětí, rodičů, zaměstnanců i zřizovatele. Tým 
vaří z čerstvých surovin, jídla klasická, zdravá a občas i exotická. Součástí činnosti školní kuchyně 
je i nabídka jídel pro externí strávníky, kteří dostávají jídla zavakuovaná. Ostatně vakuování si 
v letošním roce při přechodu na distanční výuku užil tým kuchyně dost a dost. Většina žákovských 
strávníků i pedagogů využila možnost si čerstvé jídlo vyzvednout ve škole, a tak se chod kuchyně 
ani na den v průběhu omezení provozu škol, nezastavil. 

Děti mají k dispozici vždy polévku a hlavní jídlo, kde si mohou vybírat ze dvou příloh. Na 
studeném baru na děti čekají jogurty, saláty jak ovocné i zeleninové, též jednodruhové ovoce či 
zelenina. Dětem pečeme i vlastní moučníky. K nejoblíbenějším jídlům patří tradičně boloňské 
špagety, vepřové na paprice, svíčková a řízek. Pracujeme na tom, aby se děti nebály ochutnávat 
neznámé věci nebo jídla, která doma nevaří. Dále se soustředíme na velikost porcí, aby nikdo 
neměl hlad a zároveň, aby se zbytečně nevyhazovalo. Vztah k jídlu, surovinám a práci kuchařů 
budujeme ve spolupráci s pedagogickým sborem. Denně náš tým připravoval cca 280 dětských 
a 35 dospělých obědů. K tomu naše jídelna nabízí i dopolední svačiny, které si rodiče mohou 
objednat. V tomto školním roce jsme pro děti připravovali až 100 porcí svačin denně. 

Tým kuchyně se s radostí zapojuje i do celoškolního projektového vyučování. Výzdobou 
kuchyně, jídelny, uzpůsobením jídelníčku, rovněž i kostýmy a hereckými výkony. 

Článek o školení týmu školní kuchyně 

Školení školní kuchyně proběhlo jedno čtvrteční odpoledne. Školitel je úspěšný kuchař a majitel 
velké restaurace a jídelny, kavárny a cateringu Martin Jirout ml. Po společné diskusi jsme se shodli 
na tom, že se chceme seznámit se sous-vide vařením, protože naše technologie to zvládnou. Dále 
nás zajímala asijská kuchyně a také jsme chtěli prohloubit naše znalosti využití luštěnin v kuchyni. 
To jsme ještě nevěděli, co nám Martin nachystal. Celí natěšení jsme po poledním výdeji čekali na 
jeho příjezd a pak to přišlo. Nechali jsme se zcela polapit a okouzlit profesionálním kuchařským 
uměním. Jízda začala masovým tancem kolem horké vody, tedy masem upravovaným metodou 
sous-vide. Tuto metodu jsme znali, ale ve velkém jsme ji nikdy nezkusili. Testovali jsme si stejné 
maso připravované při stejné teplotě, ale upravované po různou dobu. Na taková kuchyňská 
kouzla nezbývá při běžném svižném tempu kuchyně čas ani prostor. Nyní jsme měli oboje, a navíc 
informátora a školitele v jedné osobě pěkně při ruce.  
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Metoda sous-vide (z francouzštiny, v překladu znamená „ve vakuu“) je kuchařská metoda, při níž 
se potraviny připravují ve vzduchotěsném obalu ve vodní lázni s řízenou teplotou. Takto 
vakuované se potraviny (maso, ryby, zelenina nebo ovoce) pošírují po různě dlouhou dobu. 
Většinou jde o několik hodin – někdy až 72 – při přesně vypočítané teplotě, která je nižší než bod 
varu. Nejčastěji při teplotě v rozmezí 55–60 °C. Záměrem je zachovat přirozenou chuť, šťávu 
a texturu kvalitní potraviny při stejnoměrném ohřívání v přesně teplotně kontrolované vodní 
lázni. Hlavní výhody této metody jsou jasné – potraviny nemění barvu, vzhled, a hlavně ani obsah 
živin. Dochází k minimálnímu váhovému úbytku a potraviny, zejména maso, jsou krásně šťavnaté. 
Jako přílohu k této lahůdce jsme si zkusili úžasné kroupoto a cibulovou omáčku. Jízda pokračovala 
výletem do exotiky, konkrétně k salátu Bun Bo Nam Bo. Salát byl plný čerstvé zeleniny, bylin a 
hovězího masa. 

Horská dráha chuti, ale zdaleka nekončila. Další zastávku představoval pošírovaný a konfitovaný 
losos na celerovém lůžku a luštěninovém salátku. 

Pošírování (z franc. poche – kapsa) je způsob úpravy masa, ryb, ovoce, zeleniny při teplotě mezi 
75° až 95°C. Teplota tekutiny nesmí přesáhnout 95 °C, tj. voda se nesmí vařit. Tekutinou bývá 
nejčastěji různými ingrediencemi ochucená voda nebo různé nálevy (várky). Při pošírování platí 
pravidlo, že části masa a ryb se vkládají do studené vody nebo nálevu, protože vařící voda by 
způsobila, že vrchní část by byla provařená a vnitřní části pokrmu by byly syrové. Metoda 
„pošírování“ vznikla původně pro přípravu „ztracených vajec“ (franc. oeufs pochés“), kdy se vejce 
vykleplo do horké vody. Nyní se tímto způsobem připravují především ryby, ústřice, jemné 
knedlíčky, nebo drůbež. Při této přípravě zůstávají zachované hodnotné látky a původní chuť 
upravovaných surovin. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vakuum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99ice
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Konfitování není včerejší, tahle kuchařská technika se údajně používala už v 15. století. 
Francouzské slovo „confire“, které dalo tepelné úpravě název confit, odkazuje na gaskoňský původ 
a jeho překlad vysvětluje původní účel konfitování – uchování a konzervování surovin. V současné 
době je tato metoda nejen cestou, jak prodloužit trvanlivost, ale hlavně možností, 
jak vykouzlit šťavnaté, voňavé a chuťově nabité jídlo. Podstatou konfitování je pomalé a dlouhé 
vaření při nízké teplotě v tuku, anebo jiné tekutině. Výsledek ovlivňuje několik důležitých faktorů 
– patří mezi ně sůl, tuk, teplota a čas. Ingredience se nejprve marinují, důkladně nasolí, případně 
obalí v bylinkách a nechají se uležet v lednici třeba i přes noc. Poté se vloží do hrnce nebo pekáče 
s tukem, několik hodin se vaří a nakonec zchladí. Rozhodující přísadou při konfitování masa 
a zeleniny je tuk, nositel chuti a konzervant. Suroviny, které se vaří buď ve vlastním, nebo jiném 
rostlinném či živočišném tuku, jsou díky konfitování křehké a rozplývají se na jazyku. Pomalu 
zahřívaný tuk navíc zabraňuje množení bakterií, a to jak během celého procesu, tak i po ochlazení 
– ztuhlý tuk vytvoří nepropustný ochranný obal. 

Rybu vystřídal hummus – pokrm z oblasti Libanonu z mleté či mačkané uvařené cizrny smíchané 
s tahinou (sezamovou pastou), olivovým olejem, citronovou šťávou, solí a česnekem. Hummus je 
oblíbený zejména v oblasti Středního východu, v kuchyních původem z této oblasti se používá 
celosvětově. My jej doplnili čerstvou restovanou zeleninou…, no nedali byste si? 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cizrna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tahina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sezam
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olivov%C3%BD_olej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Citron
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuchy%C5%88sk%C3%A1_s%C5%AFl
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesnek
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_v%C3%BDchod
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Jen tak mimochodem jsme proletěli kolem veganské majonézy a krému do sladkých koláčů (bez 
vajec či mléka) a pustili se do luštěninového kari s naším domácím panýrem. Panýr je tradiční 
domácí sýr, který má v indické kuchyni nenahraditelné místo. Z panýru připravíte sýrové kari, 
špízy i sladké dezerty. Panýr sám o sobě nemá žádnou chuť. Na rozdíl od běžných sýrů se při 
tepelné úpravě nerozpustí. Můžete ho tedy opékat i grilovat a stále si zachová tvar a pevnost. 
V naší kuchyni si jej vyrábíme sami z Krhanického čerstvého mléka. Nakonec nás čekal tuňák 
v sezamové krustě…  
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Školení bylo neuvěřitelně inspirující. Nyní plánujeme jak a co využít při našem školním vaření. 
V kuchyni se všichni těší na reakce dětí i veřejnosti. Ale zpátky na začátek, k tomu učení. Pokud 

máte chuť se učit a máte skvělého 
školitele, pak o mučení nemůže být 
řeč. Je pravda, že jsme odcházeli 
unavení množstvím informací 
a také naše chuťové buňky prošly 
řádným tréninkem. Zároveň jsme 
se ale nemohli dočkat dalšího dne, 
až vyzkoušíme nové objevy 
v kuchyni. Zmučeně se necítil 
opravdu nikdo! Moc děkujeme 
kuchařskému mistru Martinovi 
Jiroutovi ml. za inspirující 
a přínosné odpoledne a vedení za 
možnost učit se. 
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13.4 Školské poradenské pracoviště 

Tento rok kladl veliké nároky na psychickou odolnost žáků, rodičů i pedagogů. I koheze tříd 
byla významně narušena díky stylu a nárokům distanční výuky v době omezení provozu škol. 
V naší škole jsou nabízeny služby Školského poradenského pracoviště (dále jen ŠPP). Součástí 
komplexní vzdělávací a výchovné péče školy jsou také služby školského poradenského pracoviště, 
jehož tým je tvořen externím školním psychologem, výchovným poradcem, speciálním 
pedagogem a metodikem prevence SPJ, kteří spolu s vedením školy tvoří výchovnou komisi, která 
se pravidelně zabývá výchovnou problematikou žáků. 

 Každý člen ŠPP plní na základní škole konkrétní roli a nabízený náhled a služby při řešení 
případných problémů jsou tedy komplexnější. ŠPP nabízí podporu všem zainteresovaným ve 
výchově a vzdělávání žáků, tedy rodičům, dětem, pedagogům. Hlavní formou činnosti jsou 
konzultační setkání, poradenské služby, vstupy do tříd s programy, výchovné a kariérní 
poradenství, podpora při vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními, ale i žáků nadaných. Od 
příštího roku bychom rádi pro rostoucí zájem rozšířili služby nejen časově, ale i v rámci rozšíření 
nabídky služeb, např. vedení podpůrných a rozvojových skupin zaměřených na práci s emocemi 
a zdravým osobnostním rozvojem aj. 

 

13.4.1 Školní psycholožka a konzultantka inkluzivního vzdělávání 

Školní psycholožka je externí spolupracovník týmu a je k dispozici žákům, rodičům 
i zaměstnancům školy jedenkrát týdně, popřípadě dle dohody.  

Tento rok kladl veliké nároky na psychickou odolnost žáků, rodičů i pedagogů, a i koheze tříd 
byla významně narušena díky stylu a nárokům distanční výuky v době omezení provozu škol. 
V naší škole jsou nabízeny služby Školského poradenského (dále jen ŠPP), ve kterém pracují 
metodik prevence a výchovný poradce, konzultant inkluzivního vzdělávání a školní psycholog, 
speciální pedagog. Každý člen ŠPP plní na základní škole konkrétní roli a nabízený náhled a služby 
při řešení případných problémů jsou tedy komplexnější. ŠPP nabízí podporu všem 
zainteresovaným ve výchově a vzdělávání žáků, tedy rodičům, dětem, pedagogům. Hlavní 
formou činnosti jsou konzultační setkání, poradenské služby, vstupy do tříd s programy, 
výchovné a kariérní poradenství, podpora při vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními, ale 
i žáků nadaných. Od příštího roku bychom rádi pro rostoucí zájem rozšířili služby nejen časově, 
ale i v rámci rozšíření nabídky služeb, např. vedení podpůrných a rozvojových skupin zaměřených 
na práci s emocemi a zdravým osobnostním rozvojem aj. 

13.4.2 Výchovný poradce 

Vzhledem k tomu, že druhý stupeň školy se nám postupně vytváří a v tomto roce byla 
nejstarší třídou ve škole jedna osmá třída, tak hlavní náplní práce výchovného poradce je řešení 
celého spektra výchovné problematiky, řešení profesního poradenství u žáků 5. tříd, kteří aspirují 
na osmiletá gymnázia či specializované třídy základních škol. Spolu se speciálním pedagogem 
a týmem školského poradenského pracoviště řeší péče o žáky se speciálními potřebami a žáky 
nadané. Pečuje také o oblast diagnostiky žáků, připravuje podmínky pro integraci žáků s IVP 
a pomáhá případně zprostředkovávat kontakt s odbornými pracovišti a poradnami. 
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V letošním roce proběhlo několik jednání s rodiči, kdy hlavním bodem jednání bylo hledání 
společné výchovné strategie pro žáky, jejichž chování opakovaně neodpovídalo pravidlům třídy, 
slušného chování a školního řádu. Vzhledem k specifikům převážně distančního školního roku 
část konzultací probíhala i online, případně telefonicky. Obsahem velké části z nich, byla podpora 
motivace žáků k učení v distančním způsobu vyučování. 

13.4.3 Speciální pedagog 

Školní speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se 
školním metodikem prevence, výchovným poradcem a školním psychologem. Zaměřuje se na 
vytváření systému včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a věnuje se metodické podpoře 
učitelů a asistentů. 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně 
pedagogickou podporu a péči. Ve spolupráci s ostatními pedagogy se věnuje vyhledávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Shromažďuje údaje o žácích, včetně anamnézy osobní 
a rodinné, které následně analyzuje a vyhodnocuje tak, aby mohly být vytyčeny hlavní problémy 
žáka a stanoven odpovídající individuální plán podpory v rámci školy, případně mimo ni (druh, 
rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností). Speciální pedagog se dále věnuje intervencím 
(krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, speciálně pedagogické vzdělávací 
činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační). Ve spolupráci s ostatními pedagogy 
koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. V průběhu roku průběžně vyhodnocuje 
účinnost navržených opatření a dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy. Podílí se na úpravách 
školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů pro integrované žáky. 

Speciální pedagog poskytuje v rámci školy speciálně pedagogické poradenské intervence 
a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy. Koordinuje a metodicky vede práci 
asistentů pedagoga a participuje na zabezpečení průběžné komunikace s rodinami integrovaných 
žáků. Spolupracuje s poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a odborníky. 

Školní speciální pedagog má stanoveny konzultační hodiny pro pedagogy i rodiče. Ve svých 
konzultačních hodinách je dostupný v prostorách vyhrazených pro poskytování poradenských 
služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami 
žáků, rodičů a učitelů. 

13.4.4 Metodik prevence SPJ 

Náplní práce metodika prevence SPJ je převážně práce s třídními kolektivy, mapování 
atmosféry ve třídách, zajišťování, koordinace a realizace preventivních programů, metodická 
podpora učitelů v oblasti prevence SPJ a spolu s výchovným poradcem a speciálním pedagogem 
řešení individuálních výchovných problémů žáků. 

I v tomto roce byly aktivity týkající se prevence SPJ standardně naplánovány v rámci 
interních programů školy, které zahrnují obsah vybraných témat nespecifické primární prevence, 
které jsou součástí běžné výuky. Dále bylo v plánu ve všech třídách 1. stupně dvakrát ročně 
zrealizovat ve dvojhodinové dotaci hodin práce s tématy osobnostní výchovy z programu 
primární prevence Kočičí zahrada. Zvláštní zřetel pro uplynulý školní rok byl kladen na bezpečí na 
internetu. Plán se bohužel vzhledem k uzavření škol nepodařilo zcela naplnit. 

https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/M/Metodik_prevence
https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/V/V%c3%bdchovn%c3%bd_poradce
https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/S/%c5%a0koln%c3%ad_psycholog
https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/I/Individu%c3%a1ln%c3%ad_vzd%c4%9bl%c3%a1vac%c3%ad_pl%c3%a1n
https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/S/Speci%c3%a1ln%c3%ad_pedagogika
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Metodik prevence vstupuje zpravidla minimálně dvakrát ročně do každé třídy 
s dvojhodinovým programem z cyklu Vztahy, který má za cíl umožnit dětem formou zážitkových 
aktivit formovat vztahy ve třídě a vyzkoušet si nejrůznější aktivity osobnostního rozvoje. Každému 
vstupu předchází anketní šetření v systému Edupage, které umožňuje zmapovat vztahy a upravit 
tak na základě situace program té či oné třídě na míru. Do školy přichází se specifickými tématy 
primární prevence i externí organizace. V uplynulém roce jsme se na základě zpětné vazby od 
některých tříd rozhodli si v maximální možné míře realizovat programy prevence z vlastních 
personálních zdrojů. Důvodem je zejména souznění s filosofií školy, znalost atmosféry tříd a 
v neposlední řadě i menší časová a finanční flexibilita externích organizací. Do tříd na základě 
plánu i aktuálních problémů vstupujeme v rámci potřeby ve dvojici, zejména v týmu metodik 
prevence/výchovný poradce a školní psycholog, který je ve škole i v roli konzultanta inkluzivního 
vzdělávání. 

Důležitým článkem celé školské poradenské péče jsou právě učitelé, asistenti, ale i všichni 
ostatní zaměstnanci, kteří mají možnost vnímat žáky každý den a z role pozorovatele vidět radosti 
a starosti dětí, poznat změny v chování žáků, nabídnout pomocnou ruku a nasměrovat je za 
osobou, se kterou mohou vše potřebné řešit. Celý tým školského poradenského pracoviště je 
žákům k dispozici v konzultačních hodinách jednotlivých pracovníků a v případě naléhavých 
situací samozřejmě dle domluvy. 

13.4.4.1 Výroční zpráva metodika prevence SPJ v Základní škole Amos 

Program prevence rizikového chováni je součástí vzdělávání Základní školy Amos, Pražská 
1000, Dolní Jirčany ,25244, Psáry. Napomáhá pracovníkům školy s výchovou a vzděláváním žáků 
ke zdravému životnímu stylu, utváření jejich osobnostního a emočně sociální rozvoje 
a komunikačních dovedností. Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, jejich rozvoje 
a vytváření zdravých životních návyků. Do pestrosti forem preventivní práce s žáky je zapojen celý 
pedagogický sbor, zaměstnanci školy a spolupráce se zákonnými zástupci žáků. 

Škola má vypracovanou Školní preventivní strategii v souladu s Metodickým doporučením 
MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních č.j. 21291/2010-8 a jeho přílohami zaměřenými na oblasti, kde dochází ke konkrétním 
projevům rizikového chování – drogy, doprava, poruchy příjmu potravy, alkohol, syndrom 
týraného dítěte, šikana, kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus, záškoláctví, 
kouření, násilí, krádeže v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách 
a školských zařízeních č.j. 22294/3013-1. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
č. j. 21291/2010-28 28 s účinností k 1.11. 2010.  

Ve školním roce 2020/ 2021 bylo vzhledem k pravděpodobnosti přechodu na distanční 
formu výuky, a tím navýšení trávení času v IT prostředí, pro nás prioritou s žáky hovořit 
o bezpečném pobytu na internetu, sociálních sítích a prevenci kyberšikany i případné obrany 
proti tomuto patologickému jevu. Většina těchto programů bohužel proběhla online formou. 
V průběhu školního roku jsme se zaměřili na navýšení počtu třídnických hodin, a to jednou týdně. 
Tyto hodiny probíhaly online a po návratu žáků do škol byla dál frekvence zachována a prioritou 
byl návrat k pravidlům třídy, stabilizace vztahů mezi žáky ve třídách a také mapování případných 
nevhodných projevů chování v kolektivech, které bylo zapříčiněno přerušením sociálních vazeb 
kvůli online vyučování. 
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Ze Školní preventivní strategie vychází Minimální preventivní program (MPP), který zasahuje 
výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Směřuje k pozitivnímu 
ovlivnění třídního klimatu, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích 
metod. Témata zaměřená na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže jsou začleněna do 
všech vyučovacích předmětů. Využívá se různých metod práce, např. výklad, samostatná práce, 
skupinová práce, dotazníky, sociální hry, besedy, diskuze. 

Žákům i rodičům byla ve stavu nouze nabídnuta možnost komunikovat nejen online 
s třídními učiteli a ostatními vyučujícími, ale i možnost se spojit s pracovníky ŠPP školy 
a konzultovat případné výchovné a vztahové problémy, které život ve stavu izolace a výuka na 
dálku přinesla. 

Při realizování MPP škola standardně spolupracuje organizacemi: Policií ČR, OSPOD, PPP, 
SPC, Hasiči v rámci přednášek, besed, konzultací. Jedná se většinou o organizace, které 
uskutečňují své vzdělávací prostředky zcela bezplatně z důvodu nedostatku finančních 
prostředků.  

Součástí realizace MPP je činnost mimo vyučování. Žákům je k dispozici nabídka 
volnočasových aktivit podporující primární prevenci. Ve škole je podporován přátelský přístup 
k dětem a stejně tak i přátelský přístup mezi kolegy. Zásady zdravého životního stylu jsou 
uplatňovány a přibližovány při výuce všech předmětů i mimo ni, na výletech, exkurzích, 
soutěžích, kterých se žáci účastní. Ve třídách je průběžně utužována spolupráce a dobré vztahy 
mezi dětmi i mezi žáky a učiteli.  

13.4.4.2 Vzdělávání metodika prevence  

Školní metodička prevence se účastnila online porad v PPP Benešov, které byly zaměřeny na 
podávání informací okresním metodikem prevence, seznamování s aktuálním děním a setkáni 
s kolegy preventisty a výměnou zkušeností.  
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14 Závěr 

Uplynulý rok byl rokem, který z velké části probíhal netradičně, a to v rámci online výuky, 
která probíhala rotačně, či komplexně v rámci obou stupňů školy. Na rozdíl od minulého školního 
roku, už jsme mohli čerpat ze zkušeností a často jsme i s předstihem doporučení MŠMT 
realizovali strukturu výuky a nejrůznější inovace, které nám pomohly se efektivněji pohybovat 
v online prostředí ve vyučovacím procesu. I když se nám v průběhu roku občas zdála distanční 
výuka nekonečná, nakonec se celý školní rok překlenul relativně hladce. Naši vyučující, a nakonec 
celý tým školy, se snažil žákům předat nejen optimismus, ale i sílu vše zvládnout. I přes velký 
počet hezkých zážitků z výuky jednotlivých tříd se nám přes veškerou snahu nepodaří vrátit chvíle 
a prožitky, které nám distanční výuka nedovolila zrealizovat. Do dalšího školního roku budeme 
tedy vstupovat s odhodláním a vědomím toho, že je třeba žít každý den nejlépe jak umíme a užít 
si naplno společné chvíle ve škole při výuce i mimoškolních akcích, protože vzpomínky jsou to, na 
čem stojí atmosféra školy a vztahy mezi všemi v ní, žáky, zaměstnanci, rodiči i veřejností. Nám 
všem tedy do dalšího školního roku přejeme neutuchající energii, empatii, optimismus a víru, že 
se nám podaří zase vrátit do co nejběžnějšího režimu bez omezení vyvolaných špatnou 
epidemiologickou situací. 
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