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Obsah výroční zprávy určuje §7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

 

1. Základní údaje o škole 
 

Název, sídlo, kontakty: 

Základní škola a mateřská škola Družec, okres Kladno 

Příspěvková organizace 

Ke Kostelu 77 

273 62 Družec 

 

RED IZO: 600044203 

IZO: 102 086 818 

IČO: 709 90 905 

E-mail: zsms.druzec@seznam.cz 

Web: www.skoladruzec.cz 

Ředitelka školy: Mgr. Simona Staňková 

 

Zřizovatel školy: Obec Družec 

   Hlavní 42 

   273 62 Družec 

 

 

Škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem z obcí Družce, Lhoty, Dolního Bezděkova, 

Žiliny, Bělče, Kladna, Doks, dále základní vzdělávání na      1. stupni ZŠ žákům z obcí Družce,  

Dolního Bezděkova, Horního Bezděkova a Vinařic. Škola je příspěvkovou organizací s právní 

subjektivitou od 1. ledna 2003. 

 

Školská rada: 

Školská rada byla dle pokynů zřizovatele ustanovena jako šestičlenná a byla zřízena v září 

2005. Volební období je tříleté, nejnovější volby členů proběhly v červnu 2019. 

Současnými členy jsou zástupci rodičů Simona Gestbergerová a Ing. Kateřina Pešulová, za 

pedagogické pracovníky Mgr. Hana Jelínková a Petra Ondřejová, z obecního zastupitelstva 

Mgr. Lucie Slejšková a Ing. Antonín Lomecký. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Hana Jelínková. 

Školská rada schvaluje výroční zprávu za daný školní rok, školní řády, školní vzdělávací 

programy, je seznámena s vlastním hodnocením školy, kontroluje finanční situaci, projednává 

připomínky ze strany zaměstnanců a rodičů. Spolupráce školy se školskou radou je dobrá. 
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Charakteristika školy: 

V budově školy v přízemí je umístěna mateřská škola, která má tři třídy (3 oddělení), šatna, 

jídelna, kuchyň, WC, skladové a přípravné místnosti. V prvním patře se nachází čtyři třídy – I. 

pro 2. ročník, II. pro 3. ročník, učebna IT, dílna výtvarné výchovy a IV. třída pro 5. ročník, dále 

sborovna, šatna, WC a malá skladová místnost. Ve druhém patře je podkrovní třída III., která 

slouží pro 1. a 4. ročník, využívá ji i školní družina, WC a malá skladová místnost. 

Ve všech učebnách, sborovně, MŠ a kuchyni je k dispozici počítačová síť napojená na internet, 

tuto službu poskytuje zdarma společnost Kladnonet, učebny školy jsou vybaveny interaktivními 

tabulemi. Pro správu sítě škola smluvně využívá servisních služeb firmy Beránek, s.r.o.. 

Ke škole je připojena školní zahrada s několika herními prvky, pergolou, která slouží jako 

venkovní třída, malým pískovištěm s kopaným pískem a velkým pískovištěm s plážovým 

pískem, kde je zajištěn přívod vody.  

V areálu byl vybudován cvičební sál, který bude využíván pro výuku tělesné výchovy ZŠ, MŠ, 

školní družinou a zájmovými kroužky se sportovním zaměřením. Tento školní rok byl využíván 

pouze k testování žáků a zaměstnanců, důvodem byla pandemie Covid 19. 

 

Mateřská škola 

Pracoviště Družec: 

Mateřská škola měla zcela naplněnou kapacitu, a to 49 dětí.  Provoz mateřské školy je celodenní 

od 6.45 h do 16.00 h. Děti byly rozděleny do 3 tříd podle věkové kategorie, staraly se o ně 4 

paní učitelky s plným úvazkem a kvalifikací, 2 paní učitelky s úvazkem zkráceným a 

kvalifikací. 

Pracoviště Lhota 

Mateřská škola měla naplněnou kapacitu , a to 21 dětí. Provoz mateřské školy je celodenní od 

6.45 h do 16.00 h. Mateřská škola využívá prostory v 1. patře obecní budovy, kde jsou dvě 

třídy, jídelna, šatna a WC. Je zde 1 smíšená třída a o děti se staraly 2 paní učitelky s plným 

úvazkem a kvalifikací. 

 

Základní škola 

Základní školu s kapacitou 75 žáků tvoří 4 třídy – 1. + 4. ročník, 2. ročník, 3. ročník a 5. ročník. 

K základnímu vzdělání nastoupilo 59 dětí. Výuka byla zajištěna kvalifikovanými 4 p. 

učitelkami s plným úvazkem, 3 p. uč. s úvazkem zkráceným. 

 

Přehled počtu žáků v jednotlivých ročnících a třídách: 

Třída  Ročník  Počet žáků  Třídní učitelka______________________ 

I.  1.   11  Mgr. Ivana Kučerová 

II.  2.   15  Mgr. Hana Jelínková 

III.  3.   08  Mgr. Vladimíra Hamerská 

IV.  4.   14  Mgr. Ivana Kučerová 

IV.  5.   11  Mgr. Simona Staňková 

 

 

 

Školní družina 

Ve školní družině jsou dvě oddělení, celková  kapacita je 50 žáků a byla naplněna. Byli zde 

zařazeni žáci z 1. – 5. ročníku. Ve družině pracují 2 paní vychovatelky s plnou kvalifikací. 

Družina je zaměřena na sportovní, pohybové, výtvarné a rukodělné činnosti. Využívá třídu ŠD, 

tělocvičnu, školní zahradu i obecní hřiště. 

 

 



Školní jídelna 

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ZŠ (58), MŠ (69) a některých zaměstnanců školy. Ve 

školní jídelně je zaměstnána kvalifikovaná kuchařka na plný úvazek. Druhá z kuchařek 

vykonává funkci vedoucí ŠJ a pomocné kuchařky, obě na částečný úvazek a třetí kvalifikovaná 

kuchařka na výpomoc. Paní kuchařky vycházejí vstříc při organizaci různých akcí, tj. vydávání 

pitného režimu, projektových dnů a slavností školy. Také velice pečlivě dodržují zásady 

správné a zdravé výživy dětí i dospělých. 

 

2. Přehled oborů vzdělání 
Ve školním roce 2019/2020 se vyučovalo v 1. až 5. ročníku podle vlastního školního 

vzdělávacího programu „Tvořivá škola“, RVP č. j. 257/07, jako povinný cizí jazyk ve 3. až 5. 

ročníku se vyučoval anglický jazyk. 

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, 

zima to je celý rok“, sestaveného na základě rámcového programu pro předškolní vzdělávání, 

témata jsou zpracována podle týdnů, měsíců a ročních období, jsou obohacena o prvky 

enviromentální výchovy a psychologie. Učitelky dále zpracovávají konkrétní třídní tematické 

plány. 

Školní družina má také vytvořený vlastní školní vzdělávací program „Všude dobře, doma 

nejlíp“, zaměřený na přírodu a poznávání naší vlasti. 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 
Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v rámci kurzů a školení DVVP. 

Zaměstnanec Funkce Stupeň 

vzdělání 

způsobilost 

Mgr. Simona Staňková ředitelka, učitelka ZŠ VŠ kvalifikovaná 

Mgr. Hana Jelínková učitelka ZŠ VŠ kvalifikovaná 

Mgr. Vladimíra 

Hamerská 

učitelka ZŠ VŠ kvalifikovaná 

Mgr. Ivana Kučerová učitelka ZŠ VŠ kvalifikovaná 

Mgr. Ivana Kaprová učitelka ZŠ VŠ kvalifikovaná 

Mgr. Lada Kalmusová učitelka ZŠ VŠ kvalifikovaná 

Mgr. Robert Fritsch učitel ZŠ VŠ kvalifikovaný 

Dagmar Markulincová vychovatelka ŠD STŘ. kvalifikovaná 

Eliška Kazdová vychovatelka ŠD, 

učitelka MŠ 

STŘ. kvalifikovaná 

Bc. Petra Procházková učitelka MŠ - MD VŠ kvalifikovaná 

Petra Ondřejová učitelka MŠ STŘ. kvalifikovaná 

Ilona Filipová učitelka MŠ STŘ. kvalifikovaná 

Irena Svobodová učitelka MŠ STŘ. kvalifikovaná 

Bc. Jana Legerová učitelka MŠ VŠ kvalifikovaná 

Jitka Benešová učitelka MŠ STŘ. kvalifikovaná 

Mgr. Slávka Švejcarová učitelka MŠ . MD VŠ kvalifikovaná 

Lucie Čermáková uklízečka ZŠ, MŠ, 

pomocná kuchařka 

  

Helena Pachmanová vedoucí ŠJ, kuchařka   

Iveta Pokorná kuchařka   

Pavla Jirková výdej jídla, uklízečka    

Miloslav Haas školník, uklízeč   



4. Údaje o zápisech do MŠ a ZŠ 
Zápis k povinné školní docházce se konal 21. dubna 2021, dostavilo se 12 dětí, 3 dětem byl 

udělen odklad školní docházky, 2 žáci byli převedeni na jinou školu. 

Zápis byl zajištěn bez přítomnosti dětí přes výdajové okénko školy – Covid 19. Žádost o přijetí 

mohli zákonní zástupci podávat elektronicky nebo poštou v termínu 12. – 23. 4. 2020. 

Zápis do mateřské školy se konal 12. května 2021, dostavilo se 15 dětí, všechny děti byly 

přijaty. Počet přijatých dětí do Družce je 7, počet přijatých dětí do Lhoty je 8. Ze spádových 

obvodů byly umístěny všechny děti. 

Zápis byl zajištěn bez přítomnosti dětí přes výdajové okénko školy – Covid 19. Žádost o přijetí 

mohli zákonní zástupci podávat elektronicky nebo poštou v termínu 3. – 16. 5. 2021. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených ŠVP 
Žáci 1. – 5. ročníku se vzdělávali podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem 

„Tvořivá škola“. Ve všech ročnících bylo použito číselné klasifikace. Téměř všichni úspěšně 

dosáhli cílů stanovených ŠVP ve vzdělávacích oblastech. Je nadále třeba žáky podporovat a 

motivovat k vlastní četbě, ústnímu projevu a rozvíjet jejich komunikační dovednosti. Některá 

témata výuky byla zpracována formou krátkých projektů v rámci hodin nebo týdnů. Nechybělo 

ani zařazování výletů, exkurzí (v menší míře než za běžných podmínek), poznávání blízkého 

okolí a podílení se na chodu obce.  

Přestupy žáků během školního roku – jeden žák  přestoupil na jinou zahraniční školu. 

Údaje o zmeškaných hodinách – za celý školní rok zameškaly děti celkem 3 486 hodin, 

průměrně na žáka 59,59  hodin. Nikdo z žáků neměl hodiny neomluvené. 

Údaje o integrovaných žácích – ve školním roce nebylo s žádnými žáky pracováno podle IVP. 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 
Škola každoročně zpracovává Minimální preventivní program. Primární prevence je i součástí 

Organizačního řádu školy – Školní řád vymezuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před diskriminací, nepřátelstvím 

nebo násilím. Spolupracujeme s PPP poradnou Kladno. Nejčastěji se mezi dětmi objevují 

konflikty řešící kamarádství, ztrátu důvěry atd. Vše bylo řešeno pohovorem s dětmi a jejich 

rodiči. Naší snahou je dětem pomáhat i pestrou nabídkou zájmové činnosti. 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
V tomto roce se paní učitelky a paní ředitelka účastnily seminářů – preventivních programů: 

Duševní zdraví - úskalí distanční výuky, izolace,  práce s knihou a literární výchova na 1. stupni, 

jak zvládat komunikaci bez stresu zejména v koronakrizi, cesta ke čtenářství v předškolním 

věku, hravá hudební výchova a vzdělávací materiály pro 1. ročník.. 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Zájmové kroužky 

Angličtina MŠ, ZŠ  – Mgr. Vladimíra Hamerská 

Keramika – Mgr. Simona Staňková 

Výtvarný kroužek – Mgr. Simona Staňková 

Stepaerobik – Ing. Sabina Škrabská 

Volejbal – Mgr. Lenka Hesová 



Šití – Mgr. Ivana Kučerová 

Flétna – Mgr. Lada Kalmusová 

Sporťák I, II – Mgr. Robert Fritsch 

Joga – Eliška Kazdová 

 

  

Akce ve školním roce 2020/2021 

Díky pandemickým opatřením jsme byli nuceni společné akce minimalizovat.  

Třídní schůzky jsme řešili přes Teams, zrovna tak preventivní programy pro učitele, žáky i 

jejich rodiče. 

Povedlo se zajistit účast na dopravním hřišti a ke konci roku vyrazit na několik jednodenních 

výletů. 

Zvládli jsme i fotografování jak vánoční, tak na konci školního roku a vyrobit školní kalendáře. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
Inspekční činnost ČŠI – neproběhla 

 

10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
Nejsme zapojeni v této oblasti. 

 

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávíní 

v rámci celoživotního učení 
Nejsme zapojeni v této oblasti. 

 

12. Projekty financované z cizích zdrojů 
Šablony 3   2021-2022 CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018860 – zahájení projektu 
(chůva MŠ, sdílení zkušeností – návštěvy jiných škol ZŠ, zahraniční stáže pro učitele ZŠ, projektové dny 
pro ZŠ i MŠ, učební pomůcky) 
 
 

 

 

13. Spolupráce s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání.  
Ve škole nepůsobí žádná odborová organizace ani nespolupracujeme s organizací 

zaměstnavatelů. 

Partnery školy v oblasti vzdělávání jsou: Pedagogicko-psychologická poradna Kladno, 

Centrum drogové prevence Kladno, pedagogické centrum, VISK Kladno, Labyrint Kladno, 

Loutkové divadlo Lampion Kladno, Plavecká škola Medúza Kladno, Obec Družec, okolní 

málotřídní i plně organizované školy, sponzoři školy a další. 

 

 

 



14. Zvláštní opatření - Covid 19 
Z důvodu pandemie bylo školské zařízení Základní škola uzavřena od 14. 10. do 17.11. 2020 

pro všechny žáky. Do 30. 11. byla škola uzavřena pro 3. a 5. ročník. Znovu pak pro 3. a 5. 

ročník od 4. 1. – 9. 4. 2021. Pro ostatní žáky bylo zařízení uzavřeno od 1. 3. – 9. 4. 2021. 

Vyučování probíhalo distanční formou (stránky školy, telefonická podpora, MT), žákům bez 

potřebného zařízení byly poskytnuty tablety s připojením na internet.  

 

Mateřská škola byla uzavřena od 1.3. do 3. 5. 2021 pro všechny děti, předškoláci mohli 

nastoupit 12. 4., distanční vzdělávání probíhala pro předškoláky formou živých vstupů na MT. 

 

Rodičům byly vráceny finanční prostředky za zájmové kroužky a za školu v přírodě Stráž nad 

Nežárkou, v termínu 8. – 12. 6. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 
 

Plnění rozpočtu KÚ za rok 2020 

Celkový rozpočet z KÚ činil za rok 2020 celkem 11.037.992,00 Kč. Finance rozpočtu byly 

beze zbytku vyčerpány ve složení: 

Spotřeba materiálu    31.655,00 Kč 

Náklady DHIM a DNIM   91.806,00 Kč 

Mzdové náklady          8.019.644,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění         2.698.702,00 Kč 

Jiné sociální pojištění               32.171,00 Kč 

Zákonné sociální náklady            161.634,00 Kč 

Ostatní služby                  2.380,00 Kč 

___________________________________________________________________________ 

 

Celkem          11.037.992,00 Kč 

 

Plnění rozpočtu OÚ + vlastních zdrojů, KÚ, EU – 2020 (dle výsledovky): 

Náklady 

Spotřeba materiálu    756.579,51 Kč 

Spotřeba energie      97.320,81 Kč 

Opravy a udržování      45.588,08 Kč 

Cestovné       10.109,00 Kč 

Ostatní služby                514.606,00 Kč 

Jiné náklady z činnosti     27.034,00 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku    73.746,00 Kč  

Náklady DHIM a DNIM              242.239,84 Kč 

Mzdové náklady            8.090.914,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění                      2.705.136,00 Kč  

Zákonné sociální náklady   188.507,00 Kč 

Jiné sociální pojištění       32.171,00 Kč  

Prodaný materiál            630,00 Kč 

Manka a škoda         1.944,29 Kč 

________________________________________________________________________ 

Celkem               12.797.526,23 Kč 

 

Výnosy 

Výnosy územ. rozp. z transferu                  12.169.049,35 Kč 

Výnosy z prodeje služeb                608.239,74 Kč 

Čerpání fondů                    93.276,92 Kč 

Ostatní výnosy z činnosti       33.438,21 Kč 

Výnosy z prodeje materiálu            630,00 Kč 

Úroky               449,34 Kč 

___________________________________________________________________________ 

Celkem             12.805.083,56 Kč 

 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2020 skončil ziskem 7.557,33 Kč. 
 

 


