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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 

Základní škola Praskolesy, okres Beroun 
 
 
 
 
 
1. Charakteristika školy 

 
a)  Základní škola Praskolesy, okres Beroun 

 
Adresa:    267 54 Praskolesy 104 
Právní forma:    příspěvková organizace 
Identifikátor:              600 043 011 
IČ:                71000500 
Telefon:               311 510 674 
Fax:               311 512 689 
e-mail:                                zs.praskolesy@seznam.cz 
web:     www.zs-praskolesy.cz 
ředitel školy:             Mgr. Jan Musílek 
 
 

b)  Název a adresa zřizovatele: 
 
Obec Praskolesy 
267 54 Praskolesy 130 
 

c)  Poslední zařazení do sítě škol: 
 

   č.j.: 16 250/2008-21 
              Rozhodnutí ze dne 18. 8. 2008 s účinností od 1. 9. 2008 
  
 

1.4.     Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

 

 Adresa Počet tříd Počet 
žáků 

Hlavní budova, ředitelství Praskolesy 104 3/3 44 

Odloučené pracoviště -------- --- --- 

                                            
 

1.5. Vzdělávací program školy 
 

Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání 

--- 1. – 5. 
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1.6. Součásti školy  
 

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet 
přepočtených 

pedagogických 
pracovníků 

18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 

ZŠ 80 80 41 44 3 3 4,28 

ŠD 47 47 28 28 1 1 0,75 

 
 
1.7.  Typ školy 

 
 neúplná  

 
 

1.8.  Spádový obvod školy 
 
Obec Praskolesy 
 

 
1.9. Materiálně technické zajištění školy 

 
Materiálně technické zajištění školy je v oblasti IT techniky nadprůměrné. Žáci 
využívají každý svůj notebook. Rovněž učitelé mají k dispozici své vlastní notebooky 
a i v každé třídě je na stole učitele k dispozici notebook pro okamžitou práci 
s intranetem Škola on line, kde je vedena třídní kniha i klasifikace žáků, nebo k práci 
na interaktivní tabuli. Škola je dobře vybavena větším množstvím vzdělávacích 
programů. Po celé škole je rozvedena wi-fi pro připojení k internetu. Učitelé mají 
k dispozici velkou A3 multifunkční barevnou tiskárnu, která je i napojená a všechny 
učitelské ntb, a tak je možný libovolný tisk pro potřeby školy. Rovněž ve všech třídách 
jsou A4 barevné multifunkční tiskárny pro okamžitou potřebu. 
 
Žáci mají výškově nastavitelné lavice a židličky. Ostatní nábytek ve třídách byl 
vyměněn za starší, ale velmi pěkný nábytek.  
 
Škola je po rozsáhlé rekonstrukci záchodů, dívčích i chlapeckých. Rovněž byla 
provedena chemická sanace celého přízemí školy, která byla spojena s malováním 
celého přízemí a výměnou radiátorů ve sborovně. 
 
Škola nemá tělocvičnu, ale využívá zrekonstruovanou sportovní halu v místní 
sokolovně, byla zde provedena rekonstrukce povrchu podlahy. Při teplém počasí může 
využívat velmi pěkné víceúčelové sportovní hřiště a v zimních měsících jezdila na 
bruslení do zimní haly v Hořovicích, kde měli žáci zaplaceného trenéra bruslení.   
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1.10. Rada školy  
 

V průběhu školního roku se sešla jen dvakrát, aby projednala důležité otázky týkající 
se ZŠ. 
Ve spolupráci se školskou radou je řešena i otázka budoucích prvňáků, materiálně-
technické zabezpečení chodu školy, hospodaření školy a návrh rozpočtu pro další 
kalendářní rok. 
Spolupráce školské rady s vedením školy je na velice dobré úrovni. 

. 

 
2. Údaje o pracovnících školy  
 
2.1.  Přehled o zaměstnancích školy včetně AP 

 

Počet všech pracovníků *  Počet pedagogických pracovníků *  

18/19 19/20 18/19 19/20 

12/6,35 10/7,965 10/5 9/6,965 
 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

             
 
2.2.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden  100  --- 

- z toho počet neaprob. hodin  33,33 VV, HV, PČ, TV, ČJ, M, 
AJ 

 
 
2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet vzdělávacích akcí 9 

Celkový počet účastníků 5 

Vzdělávací instituce AŘZŠ, MŠMŤ, KREATIV, PRÁVO 

  
            
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 
3.1. Zápis žáků do 1.třídy 

 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet 
dětí 

Očekávaný počet 
tříd navržen skutečnost 

9 2 2 7 1 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 
4.1. Prospěch žáků  

 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

44 34 9 1 1 0 

 
 

4.2. Chování žáků 
 

Snížený stupeň z chování:  0   Počet žáků:         41 
 
 

4.3. Docházka žáků 
 

Zameškané hodiny celkem 1544 

- z toho neomluvené 0 

 
 

 
5. Nadstandardní aktivity 
 
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou 

 

 Mladí ochránci přírody 

 Hra na klávesy 

 Sborový zpěv 

 Dovedné ruce 

 Florbal 

 Hra na zobcovou flétnu 
 
 

5.2. Projekty 
 

 Šablony II – doučování žáků, školní asistent, 
název projektu - ZŠ Praskolesy - OP VVV ŠABLONY II 
číslo projektu - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008972 
 

 Projekt KREATIV (Kvalita, Realizace, Emoce, Aktivita, Tradice, Inovace, 
Vzdělávání) 
číslo projektu – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577 
 

 
5.3. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 Nebylo 
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5.4. Spolupráce 
 

 Policie České republiky 

 Místní hasičské sdružení 
 

 

6. Výchovné poradenství 
 
6.1. Spolupráce s PPP, SPC 

 

Spolupráce s PPP v Hořovicích, v Králově Dvoře a SPC Beroun je na velmi dobré 
úrovni. 

 
 
 
6.2. Spolupráce s rodiči, policií, OÚ 

 

Rodiče 
 
S rodiči spolupracujeme na pravidelných třídních schůzkách a individuálně podle 
potřeby např. při různých akcích jako je Maškarní bál a různé besídky. 
 
Policie 
 
Byl zorganizovaný den s policií a s hasiči. 
 
Obecní úřad 
 
S Obecním úřadem v Praskolesích je nastolena již řadu let výborná spolupráce. 
Obecní úřad finančně i organizačně zabezpečil chemickou sanaci školy i následné 
vymalování celého přízemí včetně sklepů.  
I nadále je spolupráce založená na maximální ochotě pracovníků obecního úřadu, 
ale i obecního zastupitelstva, vyjít opodstatněným požadavkům vedení školy vstříc.  

 
 
 
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2019/2020  nebyla na škole provedena inspekce ČŠI.  
 
8. Výkon státní správy 
 
8.1. Rozhodnutí ředitele školy 

 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 2 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Zařazení dětí do ZŠ, ŠD 35 0 

  
 
. 
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8.2. Počet osvobozených žáků 
 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:   0 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:  0 
Počet žáků osvobozených z výuky:     0 

 
8.3. Počet evidovaných stížností 

 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 
 
 
 
8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   

                k informacím 
 

a) počet podaných žádostí o informace,       0 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,      0 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,     0 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez   
   uvádění osobních údajů,         0 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.   0 
 
 
 
 
9. Prevence sociálně patologických jevů 

 
Celoroční činnost školy se zaměřila hlavně na předcházení ohrožujícím situacím. 
Jejím hlavním cílem byla snaha, aby určité nežádoucí jevy a situace nenastaly. 
Základní strategií byla výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního 
sociálního chování a jednání a zachování integrity osobnosti. 
 
K tomuto účelu škola nabídla žákům pestrou nabídku volnočasových aktivit, 
umožňující rozvoj harmonické osobnosti jedince, včetně možnosti rozvoje jeho 
nadání, zájmů a pohybových aktivit. 
 

10.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Nerealizovalo se. 
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11.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

 

Škola se zapojila do programu Výzva OP VVV „Výzva Šablony II“. Výše částky 
schválené podpory, která byla projektu přidělena, činí 559.895,00 Kč. 

Tyto finanční prostředky byly využity na zřízení funkce školního asistenta, 
zapojeni IT do vyučování a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Škola se zapojila jako nefinanční partner do projektu Projekt KREATIV (Kvalita, 
Realizace, Emoce, Aktivita, Tradice, Inovace, Vzdělávání) v jehož rámci získala 
polytechnické stavebnice. 

 
12.  Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 
 

Finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem: 400 000,00 Kč 
 
Finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Středočeského kraje: 
 
4.255.803,00 Kč  
 

13.  Analýza školního roku 
 

 
V pedagogické a výchovné oblasti se nám vytčené cíle z celoročního plánu školy 
podařilo splnit a i žáci chodili do školy rádi. 
Veliký úspěch u rodičů a dalších příbuzných našich žáků měly: 

- zpívání koled u vánočního stromečku, 
- besídka 
- maškarní bál, 
- dětský den 

Rovněž mezi klady školy patří nabídka zájmových kroužků. 
 
 
Příjemným zpestřením vzdělávacího procesu byly: 

- Mikuláš 
 
Vážným narušením chodu školy bylo její uzavření z důvodu pandemie covid-19. 
Distanční výuku jsme celkem zvládli. A po otevření školy 25. května se nám podařilo 
učivo ve všech ročnících probrat a procvičit. Jsme si však vědomi, že k velmi dobrému 
osvojení všeho učiva jsme měli velmi málo času, a tak věříme, že v nadcházejícím 
školním roce zvládneme i případné resty z tohoto školního roku. 
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 
2019 / 2020  

 
 
 

Základní škola si splnila svou hlavní činnost, tak i navazující aktivity a 
hospodářskou činnost na dobré úrovni. Na kvalitě provozu a práce školy se podílí i 
vysoká podpora školy obecním úřadem.  

 
 
Škola byla úspěšná i v oblasti sponzorských darů: 
 
- Československá obchodní banka, a.s. darovala 20 ks. tabletů v hodnotě 

20.783,-- Kč. 
 

 
 
 

 

 

 
Datum:          15. září 2020                              Mgr. Jan Musílek 
       ředitel školy                                                                     


