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Základní údaje o škole

1.1 Škola
název školy

Základní škola a Mateřská škola Senohraby,
okres Praha – východ
adresa školy
Školní 27, 251 66 Senohraby
právní forma
příspěvková organizace
IČO
750 33 593
IZO
Základní škola
102 438 137
Mateřská škola
107 516 136
Školní družina
108 056 155
Školní jídelna
113 800 550
__________________________________________________________
Identifikátor školy 600052192
__________________________________________________________
vedení školy
ředitelka:
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková
kontakt
tel.:
323 655 337
e-mail:
skola@zssenohraby.cz
web:
www.zssenohraby.cz
1.2. Zřizovatel
název zřizovatele obec Senohraby
adresa zřizovatele Příčná 61, 251 66 Senohraby
kontakt
tel:
323 655 336
e-mail:
obec@senohraby.cz

1.3. Součásti školy
Součást

Kapacita

Základní škola

120

Mateřská škola

45

Školní družina

83

Jídelna

200
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1.4. Základní údaje o součástech školy

počet
tříd/oddělení

Počet dětí/žáků

Počet dětí/žáků
na třídu

počet žáků na
pedagoga

1. stupeň ZŠ

5

113

22,6

22,6

Mateřská škola

2

45

22,5

12,5

Školní družina

3

83

27,6

20,75

Součást školy

1.5 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady

2

30. 8. 2005
6 (2 za obec, 2 za školu, 2 za zákonné zástupce)

Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Předškolní vzdělávání
Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení. Program s názvem „Hrajeme si
od jara do zimy“ byl upraven do podmínek školního roku 2018/2019 a v srpnu 2018
aktualizován pro nadcházející školní rok.

V MŠ bylo ve 2 třídách zapsáno 45 dětí:

Třída
I. třída

Počet žáků
(věk 3 – 5 let)

25 žáků

II. třída (věk 5 – 6 let)

20 žáků

Celkem

45 žáků
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2.2 Základní vzdělávání
Kód
79-01-C/01

Obor vzdělávání

Poznámky

Zařazené třídy

Základní škola - ŠVP
RVP
1. – 5. ročník
_____________________________________________________________________________

2.3 Vzdělávací programy

Vzdělávací program
Zařazené třídy
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz. Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání, č. j. 31504/2004-22) Škola, ve které máme na děti čas od 1. 9. 2007
1. – 5. ročník
_____________________________________________________________________________

Učební plán ŠVP
Vzdělávací
oblasti
Jazyk a
jazyková
komunikace

Vzdělávací
obory
Český
jazyk a
literatura
Cizí jazyk

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační technologie
Člověk a jeho svět

Umění a
kultura

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Člověk a
Tělesná
zdraví
výchova
Člověk a svět práce
Celkem

Vyučovací
předměty
Český jazyk

1.
roč.
7

2.
roč.
8

3.
roč.
8

4.
roč.
8

5.
roč.
8

Celkem

Anglický
jazyk
Matematika

1

1

3

3

3

9+2

5

5

5

5

5

20+5

Informatika

-

-

-

-

1

1

Prvouka
Přírodověda,
Vlastivěda
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova
Pracovní
činnosti

2
-

2
-

3
-

4

4

12+3

1

1

1

1

1

12

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

5

21

22

24

25

26

118

33+6
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Školní rok 2020/2021 byl v ZŠ zahájen se 113 žáky vyučovanými v 5 třídách. Dva žáci z toho se
vzdělávali v zahraničí. Ve školním roce probíhala výuka podle vlastního školního vzdělávacího
programu „Škola, ve které máme na děti čas“. Vzdělávání z velké části probíhalo distančním
způsobem. Vzhledem k efektivitě distančního vzdělávání byli žáci rozděleni na skupiny.
Výuka anglického jazyka je zařazena od 1. ročníku. V 5. ročníku byly hodiny anglického jazyka
rozděleny na dvě skupiny. Ve 3. až 5. ročníku se vyučovaly 3 hodiny anglického jazyka a v
1. a 2. ročníku 1 hodina týdně. Anglický jazyk se učí ve všech ročnících samostatně. Ve
výuce jsme maximálně využívali počítačové sítě s napojením na internet a interaktivní výuku ve
vzdělávacím procesu. Velká pozornost byla věnována rozvoji čtenářské gramotnosti, jejíž součástí je
recitační soutěž, čtenářské dílny a zapojení do projektu Celé Česko čte dětem. Vzhledem ke
koronavirové epidemii se nekonala řada tradičních projektů jako je Abeceda peněz ve spolupráci
s Českou spořitelnou a projekt Edison podporující jazykovou gramotnost.
Žáci 2. – 5. třídy se vzhledem k pandemii nezúčastnili tradičního zimního a jarního ozdravného
pobytu. Taktéž žáci 1. třídy a děti z mateřské školy neabsolvovali Veselé lyžování s Mikešem
v Mnichovicích a bruslení v Říčanech.
S dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jsme pracovali v rámci inkluze dle individuálních
vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a byli v úzké spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou v Říčanech, PPP Středočeského kraje a rodiči. Na škole nadále působila
jedna speciální pedagožka, které vedla individuální nápravy specifických poruch učení a
pedagogické intervence a úzce spolupracovala s výchovnou poradkyní. Individuální pedagogické
intervence učitelů byly nastaveny i v rámci distančního vzdělávání. Na škole působil jeden asistent
pedagoga ve 4. ročníku a jeden školní asistent.
Na škole působí Školní poradenské pracoviště, které při své činnosti vychází zejména z
ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke
Školskému zákonu. Na realizaci Programu poradenských služeb na škole se podílí zejména
poradenští pracovníci školy (výchovná poradkyně, školní metodička prevence) a ředitelka školy,
dále se podílí třídní učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga a případně další pedagogičtí
pracovníci školy. Všichni tito pedagogové poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a
jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské pracovníky školy.
Velká pozornost byla věnována nadaným žákům na základě individuálních přístupů, projektů,
samostatných a skupinových pracích. Talentovaní žáci byli systematicky připravováni na soutěže
školní, meziškolní, krajské a celostátní podle jejich zájmu. Řada soutěží byla ovšem z důvodu
pandemie zrušena. Nadaní žáci byli připravováni na možný odchod na víceletá gymnázia.
Během celého školního roku opět probíhaly na sebe navazující preventivní programy pro žáky 1. –
5. třídy, zaměřené na vzájemné vztahy, toleranci, šikanu aj. Program primární prevence probíhaly
především distančním způsobem. Velmi aktivně probíhaly třídnické hodiny na podporu komunikace
mezi žáky.
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S ohledem k situaci nebylo možné navázat na tradiční spolupráci ZŠ a MŠ – především při přípravě
předškoláků, organizaci různých společných akcí, škola Nanečisto, aj.

3

Přehled pracovníků školy

Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Kvalifikovanost a odbornost je velmi dobrá a je stálou
snahou vedení školy tuto situaci nadále zlepšovat. Jeden pedagog si doplňuje odbornou
kvalifikaci.

3.1

Pedagogičtí pracovníci

Jméno

Příjmení

Šárka
Monika
Klára
Lucie
Markéta

Hájková Heřmánková
Přibíková
Benešová
Jirásková
Kosová

Kamila
Alena
Alena
Jana

Havlíčková
Lejčarová
Skořepová
Kadeřábková

Titul

Třídnictví
ředitelka školy,
Mgr.
výchovná poradkyně
Mgr.
1.
DiS.
2.
DiS.
3.
Mgr. Ing.
4.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

5.
5.

Vyučovaný předmět
M
Hv
AJ
AJ
Speciální pedagog,
metodik prevence
Tv
Tv
Asistent pedagoga

Externě na základě smlouvy pracovali pro školu:
• Radek Ondra, správce sítě

3.2

Školní družina

Jméno
Eva
Kateřina
Jana
Denisa

Příjmení
Markgráfová
Staňková
Kadeřábková
Chadimová

Pracovní zařazení
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
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3.3.

Mateřská škola

Jméno
Jitka
Renata
Hana
Barbora

3.4

Příjmení
Tichovská
Bečvářová
Loudová
Tvrdá

Správní zaměstnanci

Jméno
Marta
Jana
Pavel
Jaroslava
Simona
Lenka
Jana

3.5

Pracovní zařazení
vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

Příjmení
Truksová
Bělková
Klíma
Zdeňková
Lhotková
Flídrová
Bělková

Pracovní zařazení
sekretářka a hospodářka
uklízečka ZŠ
školník ZŠ
uklízečka MŠ
hlavní kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná síla

Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet učitelů ŠD
Počet učitelů MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

23
8
4
4
3
1
3

3.6 Údaje a odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
ZŠ + ŠD
Pedagogičtí pracovníci

12 / přepočteno na úvazky 9,46

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých

8 / 7,50

Ostatní pracovníci – správní zaměstnanci

3 / 2,00

Učitel bez odborné kvalifikace si doplňuje vzdělání na VŠ.
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MŠ
Pedagogičtí pracovníci

5 / 4,04

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých

4 / 4,00

Ostatní pracovníci – správní zaměstnanci

1 / 1,00

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let
muži ženy
0
0

3.7

35 - 45 let
muži
ženy
0
3

nad 55 let do
důch. věku
muži
ženy
0
2

45 - 55 let
muži
ženy
0
10

v důchod. věku
muži ženy
0
1

Celkem
muži
ženy
0
16

Údaje o nepedagogických pracovnících
3
4
5
6
7
8

vedoucí školní jídelny
pomocná síla v kuchyni
hospodářka
uklízečka
uklízečka
školník

0,50
0,25
0,50
1,00
1,00
0,50

4

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků
do středních škol

4.1

Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd
1

počet přijatých dětí
22

z toho počet dětí starších
6 let (nástup po odkladu)
5

ÚSO
SOU
SO
SOU
ZŠ
SOU

počet odkladů pro
školní rok 2021/2022
2

Dodatečný odklad školní docházky: nebylo žádáno o dodatečný odklad školní
docházky.
Dodatečný zápis do 1. třídy: o dodatečný zápis nežádal žádný zákonný zástupce.
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4.2

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Datum narození
1. 9. 2019 a později
1. 9. 2019 - 31. 8. 2019
1. 9. 2018 - 31. 12. 2018
1. 9. 2017 - 31. 08. 2018
1. 9. 2016 - 31. 08. 2017
1. 9. 2015 - 31. 8. 2016

4.3

Počet přijatých dětí
0
0
0
11
5
2

Počet nepřijatých dětí
0
1
3
10
1
0

Výsledky přijímacího řízení do středních škol
a) na víceletá gymnázia přijato:

Státní gymnázia
Soukromá gymnázia

z pátého ročníku
3
0

b) přestup žáků z 5. ročníku na jiné základní školy

10
1
1
2
4
1
2
1
2

Základní škola Benešov, Dukelská 1818, Benešov, sportovní třída
Základní škola Světice, příspěvková organizace, U Hřiště 151, Světice
Základní škola T. G. Masaryka, Bezručova 346, Mnichovice
Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, Benešov
Základní škola T. G. Masaryka Pyšely, Pražská 168, Pyšely
Základní škola, Londýnská 34, 120 00 Praha 2
Základní škola Emila Kolbena, Revoluční 170, 251 63 Strančice
Gymnázium, Komenského náměstí 1/1280, Říčany
Gymnázium Benešov, Husova 470, Benešov
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5

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Ve školním roce 2020/2021 prospělo 113 žáků. Dva žáci se vzdělávali v zahraničí.
Učivo bylo probráno podle plánu, který byl zpracován podle Školního vzdělávacího
programu. Výuka byla obohacována o různé projekty, programy a akce.
Do tematických plánů zpracovaných učiteli byly zabudovány očekávané výstupy
a přibližné časové rozvržení. Od 2. 11. do 27. 11. 2020 a 4. 1. 2021 do 10. 5. 2021 probíhalo
distanční vzdělávání z důvodu koronavirové epidemie. Distanční vzdělávání bylo ve všech
ročnících nastaveno v pravidelných týdenních cyklech, zároveň docházelo k individuálním
konzultacím. Využití webových portálů zoom, google, whatsapp. Konzultace s žáky probíhala
prostřednictvím emailového a telefonického spojení. Žákům a rodičům byly poskytovány
zpětné vazby o postupech vzdělávání. Práce žáků byly hodnoceny a konzultovány obratem.
Žáci splnili očekávané výstupy podle svých schopností a možností. Ve školním roce
2020/21 jsme velkou pozornost věnovali především čtenářské a matematické
gramotnosti.

5.1.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
1. pololetí

Třída
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet žáků
20
27
17
25
24
113

Prospělo
0
0
1
1
3
5

Prospělo s
vyznamenáním
20
27
15
23
21
107

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

Žáci s
dostatečnou Nehodnoceno
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2

Počet žáků
21
28
17
25
24
115

Prospělo
0
0
2
3
4
9

Prospělo s
vyznamenáním
21
28
14
21
20
104

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

Žáci s
dostatečnou Nehodnoceno
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2

2. pololetí

Třída
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem
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5.1.2

Přehled o chování

1. pololetí

Třída
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet žáků
20
27
17
25
24
114

Pochvaly TU
0
0
0
0
0
0

Pochvaly ŘŠ
0
0
0
0
0
0

Napomenutí
0
0
0
0
1
1

Důtky TU
0
0
0
0
0
0

Důtky ŘŠ
0
0
0
0
0
0

Počet žáků
21
28
17
25
24
115

Pochvaly TU
0
0
0
4
11
15

Pochvaly ŘŠ
0
0
0
0
0
0

Napomenutí
0
0
0
0
0
0

Důtky TU
0
0
0
0
0
0

Důtky ŘŠ
0
0
0
1
0
1

2. pololetí

Třída
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

5.1.3

Údaje o zameškaných hodinách

1. pololetí

Třída
1.
2.
3.
4.
5.

Počet omluvených
hodin
399
774
281
491
732

Počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0
0

Počet omluvených
hodin na žáka
19,000
28,667
21,391
20,458
30,500

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0
0
0
0
0
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2. pololetí

Třída
1.
2.
3.
4.
5.

5.2

Počet omluvených
hodin
473
871
292
768
825

Počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0
0

Počet omluvených
hodin na žáka
22,524
31,107
18,250
32,000
34,375

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0
0
0
0
0

Údaje o integrovaných žácích

1. stupeň PO
2. stupeň PO
3. stupeň PO
4. stupeň PO

1
15
3
1

Zvýšená pozornost byla věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Během
školního roku bylo ve škole 22 žáků s diagnostikovanými poruchami učení, 6 z nich se na
žádost rodičů vzdělávalo podle individuálního plánu, 5 žákům byla poskytována pedagogická
intervence a 2 žákům předmět speciálně pedagogické péče. Ve druhé až a páté třídě byli
zcela integrováni žáci se speciálními poruchami učení a ve 4. třídě působila asistentka
pedagoga. Škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského
kraje, SPC (speciální pedagogické centrum) Praha 8 i s dalšími psychology.
Velká pozornost byla věnována nadaným žákům – individuální přístup, projekty, samostatné
a skupinové práce, soutěže školní. Okresní, krajské a celostátní soutěže se s ohledem
k pandemické situaci nekonaly.
Chování žáků bylo v celém školním roce bez vážnějších kázeňských problémů, drobná
nekázeň byla řešena domluvou nebo s rodiči.

5.3

Výchovně - vzdělávací proces

Rozvrh hodin je sestaven tak, aby docházelo k efektivnímu vyučování. Učitelé využívají
různých vyučovacích metod a forem, které aktivně střídají. Během distančního
vzdělávání byl třídními učiteli vytvořen efektivní rozvrh hodin, dělení skupin, individuální
konzultace.
Na škole působila výchovná poradkyně, metodička prevence, metodička EVVO a
speciální pedagožka.
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VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Žáci 5. ročníku se v rámci projektu Kalibro zúčastnili testů z českého jazyka, matematiky,
přírodovědného a humanitního základu, anglického jazyka a ekonomických dovedností.
Dosažené výsledky v porovnání s celorepublikovým průměrem:
Če – český jazyk, Ma – matematika, Hu – humanitní základ, Př – přírodovědný základ, An –
anglický jazyk, Ek – ekonomické dovednosti

5. ročník
Oblast
Český jazyk
Matematika
Angličtina
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Ekonom. dovednosti

6

ZŠ
Senohraby
73,7
62,0
75,2
73,5
75,5
58,9

Celostátní
průměr
66,2
50,5
68,0
68,3
69,6
55,9

Vesnice

Malá města

65,5
48,5
67,0
67,8
69,8
56,2

65,5
49,6
66,4
68,3
69,3
55,8

Velká
města
68,2
55,1
68,0
69,0
69,8
55,6

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V souladu se strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže MŠMT a v
návaznosti na Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí žáků a
studentů ve školách a školských zařízeních (Č. j. MŠMT- 21291/2010-28), Metodický pokyn
MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Č. j. MSMT- 22294/2013-1) a
Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže je na naší škole
realizován "Minimální preventivní program", který je každý školní rok podle potřeby upravován.
Minimální preventivní program pro ZŠ a MŠ Senohraby je zpracován jako nástroj předcházení
sociálně patologických jevů. Jsou v něm zohledněny místní podmínky naší školy, věková i
sociální struktura dětí a rodin.
Základní škola Senohraby je venkovská škola, kterou ve školním roce 2020/2021
navštěvovalo 113 žáků v 1. – 5. ročníku, z toho 2 v zahraničí (5 tříd). Děti jsou takřka v
rodinném prostředí.
Základem našeho pedagogického působení je vést děti k ohleduplnosti, vzájemné spolupráci a
schopnosti vyjádřit adekvátně svůj názor. Z těchto důvodů na škole ke zjevnému rizikovému
chování (šikaně, kyberšikaně) nedochází, tuto problematiku však nepodceňujeme, problémy,
které v tomto ohledu vyvstanou, jsme připraveni včas rozpoznat a okamžitě řešit. Naším cílem
je však především preventivní působení na žáky, to znamená předcházení všem těmto
problémům. Problematika kouření a konzumace alkoholu je ovšem složitější. Nemůžeme se
tvářit, že se to netýká i našich dětí, zejména 5. ročníku. Víme, že s nástupem puberty přichází
revolta (potřeba dělat něco zakázaného) a snaha podobat se vzorům. Někdy má bohužel
neblahý dopad tolerance těchto jevů v rodině. U žádného dítěte se neprojevila závislost na
Stránka | 13

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha – východ
Školní 27, 251 66 Senohraby, t: 323 655 337, e: skola@zssenohraby.cz,
www.zssenohraby.cz

nikotinu či alkoholu. Doufáme, že jde pravděpodobně o malou frekvenci pokusů, pokud k nim
vůbec dochází. Usuzujeme tak, protože se většina dětí věnuje sportu a jiným mimoškolním
aktivitám v oddílech a kroužcích. Minimum dětí pobíhá zcela bez dozoru venku a vliv má i
vesnické prostředí, ve kterém se nesnadno cokoli utají. Děti jsou také z výuky, z třídnických
hodin a seminářů primární prevence s riziky kouření a pití alkoholu (i požívání jiných
návykových látek) obeznámeny. Tuto problematiku také řešíme na mezitřídních a školních
komunitních kruzích. Jsme si však vědomi potenciálního nebezpečí, které hrozí, dostanouly se tyto děti k dalším nebezpečným drogám a to zejména po přechodu na jinou školu
(druhý stupeň, případně gymnázium). Zde má ovšem také nezastupitelnou úlohu výchova v
rodině. Škola ve školním roce 2020/2021 spolupracovala s realizátorem programů Cesta
integrace, o. p. s., který zajišťoval programy pro 1. - 5. ročník na podporu primární
prevence v ZŠ Senohraby. Programy navazovaly na dlouhodobé preventivní programy, které
jsou ve škole realizovány již delší dobu. Některé programy probíhaly distančním způsobem.
Žáci 5. ročníku se měli opět účastnit preventivního programu, který měl být zaměřen na
prevenci domácího násilí a případného vyhledávání dětí ohrožených domácím násilím.
Preventivní program postavený na promítání filmu Zuřivec a souvisejících aktivit se
z důvodu koronavirové epidemie nekonal. Tento program vždy zajišťuje Arcidiecézní
charita Praha, Poradna Magdala.
Cíle vytyčené MPP se během školního roku 2020/2021 podařilo z větší části splnit.
Prevence byla zapojena do všech tematických plánů jednotlivých předmětů
Naše škola řeší projevy rizikového chování včasnou a rychlou intervencí. K tomu
přispívá i skutečnost, že na škole působí Školní poradenské pracoviště, které svou
činností naplňuje zásady Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních. Spolupracuje zde výchovná
poradkyně, školní metodička prevence a třídní učitelé.
Žáci se také více podílí na chodu školy prostřednictvím školního parlamentu, který
z důvodu distančního vzdělávání nemohl plnohodnotně fungovat.. Školní parlament je
partner vedení školy, zřízený za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole. Členy
parlamentu jsou zástupci třídních kolektivů.
Naplánovaná byla řada volnočasových aktivit, které se konaly ve velmi omezené míře.

Kroužek

Termín

Organizátor

Šachy

14.15 – 15.45

Boleslav Studzinski

Hokus Pokus

13.00 – 14.00

La Mamka

Flétna MŠ

12.15 – 13.00

Hana Skálová

Flétna I.

13.10 – 13. 45

Hana Skálová

Flétna II.

14.00 – 14.45

Hana Skálová

Pondělí

Úterý
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Flétna III.

14.45 – 15.30

Hana Skálová

Všeobecná gymnastika

16.00 – 17.00

Štěpánka Kršková

Fotbalová přípravka

17.30 – 19.00

Petr Štolba

Keramika I.

12.30 – 14.00

Marcela Matušková

Keramika II.

14.30 – 16.00

Marcela Matušková

Team-gym. I.

14.30 – 15.30

Štěpánka Kršková

Team-gym. II.

15.30 – 16.30

Štěpánka Kršková

Team-gym. III.

16.30 – 17.30

Štěpánka Kršková

Kroužek 1. pomoci

13.00 – 13.30

Renata Sklenářová

Team-gym. IV.

15.00 – 16.00

Štěpánka Kršková

Team-gym. I.+II.+III.

16.00 – 17.00

Štěpánka Kršková

Fotbalová přípravka

17.30 – 19.00

Petr Štolba

Chovatelský kroužek

15.00 – 16.30

RNDr. František Šusta

Čtenářský klub

13:00 – 14:30

Mgr. Ing. Markéta Kosová

14.00 – 15.00

Mgr. Monika Přibíková

Středa

Čtvrtek

Pátek
Hudební kroužek
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7

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP) a ostatních pracovníků školy

Lucie Jirásková, DiS

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Jméno, příjmení

Vzdělávací akce

Vzdělávací instituce

Klára Benešová, DiS

Čtením a psaním ke kritickému
myšlení

Kritické myšlení, z. s.
Fraus, s. r. o., webinář

Klára Benešová, DiS

Hodina matematiky v distanční
výuce
Když na matematiku nemám
buňky

Fraus, s. r. o., webinář

Klára Benešová, DiS

Aktivity nejen pro online výuku
angličtiny

Fraus, s. r. o., webinář

Klára Benešová, DiS

MAP Říčany, webinář
Klára Benešová, DiS

Klára Benešová, DiS

Formativní hodnocení
Supervize pro pedagogy I. stupně
– Základem dobré péče o druhé MAP Říčany, webinář
je dobrá péče o sebe sama
Kulatý stůl pro pedagogy I.
stupně – Pedagog na I. stupni
MAP Říčany, webinář
jako třídní učitel
Revize ICT a nový Rámcový
vzdělávací program pro základní MAP Říčany, webinář
vzdělávání

Klára Benešová, DiS

MAP Říčany, webinář

Klára Benešová, DiS

Klára Benešová, DiS

Knihovna láká ke čtení
Klára Benešová, DiS

Klára Benešová, DiS

Letní škola aneb Jak na moderní
výuku na 1. stupni
Robot Emil – úvod do
konstruktivistické výuky
informatiky na 1. stupni ZŠ

Fraus, s. r. o.,

H – Edu, s. r. o.

Mgr. Ing. Markéta Kosová

Dílna čtení (program Čtením a
Kritické myšlení, z. s.
psaním ke kritickému myšlení)
Jazykový kurz pro pedagogické
pracovníky – Anglický jazyk (B2.2 SPĚVÁČEK jazyková škola
– B2.3)

Mgr. Ing. Markéta Kosová

Písmo Comenia Script v praxi

Mgr. Ing. Markéta Kosová

Step by Step Čr, online kurz
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Mgr. Ing. Markéta Kosová

Žáci s poruchou pozornosti a
hyperaktivitou ve vzdělávání

Mgr. Ing. Markéta Kosová

Matematická prostředí
v Hejného metodě na 1. stupni

Vzdělávací institut Středočeského kraje
VISK, online kurz

H-mat, o.p.s., webinář
Muzeum Říčany

Mgr. Ing. Markéta Kosová
Učíme v zahradě

MAP Říčany, webinář
Mgr. Kamila Havlíčková

Mgr. Kamila Havlíčková

Formativní hodnocení
Kulatý stůl pro pedagogy I.
stupně – Pedagog na I. stupni
jako třídní učitel

MAP Říčany, webinář
Vzdělávací institut Středočeského kraje
VISK, online kurz

Mgr. Kamila Havlíčková

Nebezpečí on-line výuky

Mgr. Kamila Havlíčková

Zločin ve škole

Společně k bezpečí, z.s.
Mgr. Michaela Veselá

Mgr. Kamila Havlíčková

Komunikace s dospívajícími
v období pandemie

Vzdělávací institut Středočeského kraje
VISK, online kurz

Mgr. Kamila Havlíčková

Kyberšikana

Vzdělávací institut Středočeského kraje
VISK, online kurz

Mgr. Alena Lejčarová

Učíme děti, nebo matematiku?

Fraus, s. r. o., webinář
MAP Říčany, webinář

Mgr. Alena Lejčarová
Formativní hodnocení

TAKTIK International, s.r.o.
Mgr. Alena Lejčarová

Vykročte do 1. ročníku s
Taktikem

Mgr. Monika Přibíková
Mentoring BOV, pilotní praxe

ZŠ a MŠ Senohraby

Mgr. Monika Přibíková

Mgr. Monika Přibíková

Učíme se venku (TEREZA)
Muzeum Říčany
Konference Pošli to dál: Učení
venku metodou tvořivé hry
(workshop Formativní hodnocení Muzeum Říčany
v přírodovědných předmětech)

Mgr. Monika Přibíková

Formativní hodnocení

MAP Říčany, webinář

Mgr. Monika Přibíková

Čj a M v zahradě – učíme se
venku

Muzeum Říčany
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Mgr. Monika Přibíková
Mgr. Šárka Hájková
Heřmánková

Objevy v zahradě – Jak učit o
neživé přírodě

Muzeum Říčany, geopark

Systemické vedení týmů
(celoročně)

Akademie Libchavy, s.r.o.

Stížnosti a petice ve škole

Společně k bezpečí, z.s.
Mgr. Michaela Veselá

Prevence kriminality,
prekriminalita a soc.

Společně k bezpečí, z.s.
Mgr. Michaela Veselá

Pedagog a paragrafy ve škole

DHS s. r. o.
Mgr. Ladislav Dvořák

Sborovna a ředitel

Společně k bezpečí, z.s.
Mgr. Michaela Veselá

Podpora autoevaluace ZŠ
s využitím systému InspIS ŠVP

ČŠI, online kurz

Ředitelská dilemata

Akademie Libchavy, s.r.o.

Program Bakaláři – úvazky,
příprava, třídní kniha, suplování

Bakaláři, PaedDr. P. Pavelka

Lucie Jirásková, DiS

Kolegiální podpora (Hejného
metoda)

H-mat, o. p. s.

Kateřina Staňková

Žáci s poruchou pozornosti a
hyperaktivitou ve vzdělávání

Vzdělávací institut Středočeského kraje
VISK, online kurz

Učíme v zahradě

Muzeum Říčany

Čtenářská gramotnost ve
volnočasových aktivitách

ZŘETEL, s.r.o.

Učíme v zahradě

Muzeum Říčany

Společné vzdělávání v MŠ

LANGMaster.com, s.r.o.

Mgr. Šárka Hájková
Heřmánková
Mgr. Šárka Hájková
Heřmánková
Mgr. Šárka Hájková
Heřmánková
Mgr. Šárka Hájková
Heřmánková
Mgr. Šárka Hájková
Heřmánková
Mgr. Šárka Hájková
Heřmánková
Mgr. Šárka Hájková
Heřmánková

Kateřina Staňková
Eva Markgráfová
Eva Markgráfová

Jitka Tichovská
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Hana Loudová

Celostní přístup v inkuzivní ZŠ
a MŠ jako prevence poruch
učení i chování z pohledu
speciálního pedagoga
ZŘETEL s. r. o.

Hana Loudová

Matematická pregramotnost

Barbora Tvrdá

Celostní přístup v inkuzivní ZŠ
a MŠ jako prevence poruch
učení i chování z pohledu
ZŘETEL s. r. o.
speciálního pedagoga

Barbora Tvrdá

Matematická pregramotnost
ZŘETEL s. r. o.

Renata Bečvářová

Polytechnické vzdělávání dětí
v mateřské škole
Neklidné dítě – problematika
ADHD, ADD
Vzdělávání pedagogických
pracovníků zaměřené na rozvoj
kompetencí pedagogů v oblasti
inkluze

ZŘETEL s. r. o.

ZŘETEL s. r. o.

ZŘETEL s. r. o.

Renata Bečvářová

Renata Bečvářová

ZŘETEL s. r. o.

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Škola spolupracuje s místními organizacemi a sdruženími.
•
•
•

Sokol Senohraby
ZŠ Mirošovice, ZŠ Strančice, ZŠ Mnichovice, ZŠ Popovice
Muzeum Říčany

Akce školy jsou v souladu s učebními plány a vzdělávacími cíli. Škola nabídla žákům
s ohledem k distančnímu vzdělávání omezené množství zajímavých aktivit, řada z nich
se konala prostřednictvím distančního vzdělávání.
Pravidelné aktivity a projekty školy:
•
•
•
•

Ovoce a zelenina do škol
Mléko do škol
Celé Česko čte dětem - rodiče pravidelně navštěvovali třídy a dětem četli.
Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního
zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikulášská nadílka
Eko akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Masopust
Halloween
Den dětí
Týden Země
Dopravní výchova pro 4. a 5. třídu
Závěrečná akademie
Cvičná evakuace školy
Komunitní kruhy

Z důvodu koronavirové epidemie se nekonaly následující naplánované akce
školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celoškolní recitační soutěž - „Senohrabské vajíčko“
Projekt Edison – týdenní návštěva zahraničních stážistů
Abeceda peněz – projekt zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti pro žáky 5.
ročníku
Noc s Andersenem
Schůzky školního parlamentu
Sportovní soutěže
Vánoční jarmark
Mikulášská nadílka
Vánoční vystoupení pro seniory
Vítání občánků
Třídní vánoční besídka
Závěrečná akademie
Veřejná vystoupení
Jarní ozdravné pobyty
Recyklohraní

Základní škola
Environmentální oblast:
Jsme škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV, kdy jsou zapojeni všichni
pedagogové. Škola realizuje programy EV a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Má
vypracován školní plán EV. Podle Plánu environmentální výchovy (EVVO) pro rok 2019/20
jsme uspořádali mnoho akcí a dalších se zúčastnili.
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• Třídění odpadů v rámci tříd.
• Péče o zvířátka ve škole (zebřičky).
• Jsme zapojeni do projektu „Recyklohraní“, program vzdělává a motivuje žáky v
oblasti ekologie a přináší možnost přímo přispívat ochraně životního prostředí. Škola v
rámci projektu odevzdává k recyklaci vysloužilé spotřebiče.
• Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech hodně využíváme přírodních motivů i
přírodních materiálů.
• Labyrint, relaxační prostor před budovou školy.
• Citlivou výzdobou školy se snažíme v dětech prohlubovat estetické cítění a vztah k
nemateriálním hodnotám.
• Pokračovali jsme ve spolupráci s ekologickými sdruženími EKO Votice,
Ekocentrum Říčany.
• Den Země (uklidíme svět)
•

Environmentální výchova
1.třída – Ukliďme svět, badatelsky orientovaná výuka (BOV) – les, bezobratlí,
potok, školní zahrada
2.třída – Ukliďme svět, ukliďme Česko
3.třída –Ukliďme svět, ukliďme Česko
4.třída – Ukliďme svět, výukový celotýdenní program organizovaný muzeem
Říčany – Tvoř a poznávej, badatelská výuka v hodinách přírodovědy,
5.třída – Ukliďme svět, ukliďme Česko, badatelsky orientovaná výuka,
přednáška Vesmír

Charita
Pravidelně se zúčastňujeme veřejných sbírek obecně prospěšných společností
FOND SIDUS – výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení

Kulturní a poznávací aktivita – v tomto školním roce jsme se zúčastnili následujících akcí:
Návštěvy muzeí: Národní technické muzeum Praha, Národní muzeum Praha, Jídlo napříč staletími
(Muzeum Říčany),
Divadelní a jiná kulturní představení – divadelní představení pro mladší spolužáky (Perníková
chaloupka)
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Výchovný koncert: Exkurze: Muzeum Říčany, Národní technické muzeum Praha, Národní
muzeum Praha
Workshopy: Prevence, preventivní programy: komunitní kruhy tříd a školy, primární
programy Cesta Integrace: Moje třída a já, Nastavení pravidel
spolupráce, Bezpečně na internetu I., II., Učíme se učit, Komunikace, IT
a média, Etické dílny – Chování v nebezpečných situacích
Akce pro senohrabské seniory: Zvyky a tradice: Masopust, Mikuláš a Čert, Vynášení Morany, Vánoční besídka,
Recitační soutěž (online)
Projekty, vycházky: Učíme se venku, zaniklý hrad Čtyřkoly, výlet Čerčany, Hrusice, výlet
naučná stezka Říčany, Den dětí, vaření v přírodě, Měsíčním údolím na Konopiště, Hanin
kufřík, Naše rodina ve 20. století, Den s domácím mazlíčkem, plnění Bobříků, kroková
výzva
Ostatní školní aktivity: Pasování na písaře, pasování na čtenáře, Čtyřkolák – jízda
na ponících, Lasergame Říčany, Krtkův svět Měcholupy
Sportovní akce a pohybová aktivita
Řada sportovních soutěží a aktivity se vzhledem ke koronavirovému období nekonala.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdravotní výchova – první pomoc prakticky
Dopravní výchova
Plavecko–běžecký závod
Olympijské testování
koloběžkování
Povinné plavání v rámci tělesné výchovy (2. a 3. třída)
Cyklistické vyjížďky v rámci tělesné výchovy
Zimní ozdravný pobyt (zrušeno)
Lyžování předškoláků, Šibeniční vrch (zrušeno)
Bruslení pro předškoláky a žáky 1. třídy, zimní stadion Říčany (zrušeno)

Rodiče školu štědře sponzorsky podporovali. Spolupráce školy s rodiči je na velmi dobré
úrovni. Rodiče pomáhali škole při různých projektech (plavecko-běžecké závody, zajišťování
odborných exkurzí….), s organizací závodů, s olympijským testováním, s cyklistickými
výlety a se zimním lyžařským pobytem. Všech školních akcí se rádi a hojně zúčastňují.
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Mateřská škola
září

1. 9. Schůzka s rodiči
9. 9. Kurz plavání (5 lekcí)

říjen

22 – 25. 9. Projekt „ Sv. Václav“
2. 10. Etické dílny „ Hrajeme si spolu“
5 - 9. 10. Projekt „Les“ - Houbový běh
15. 10. Divadelní představení „Budulínek“

listopad

23. 10. Halloweenský bál
9 - 13. 11. Projekt „sv. Martin“

prosinec

4. 12. Mikuláš v MŠ
7 - 11. 12. Vánoční dílny
17. 12. Vánoce ve školce - besídka s nadílkou

leden

6. 1. Výroba tříkrálových korun
18 – 22. 1. Projekt „ Ledové království“
20. 1. Sněhový labyrint- rozvíjení předmatematických představ
25- 29. 1. Projekt „Pohádky“
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únor

5 – 12. 2. Školka uzavřena- karanténa Covid 19
15- 19. 2. Projekt „ Masopust“
19. 2. Masopustní karneval

březen

24. 2. Divadlo „Veselé písničky“
MŠ uzavřena- Covid-19- distanční výuka

duben

1 -10. 4. MŠ uzavřena- Covid 19- distanční výuka
19 -23. 4. Oslavy „ Dne Země“ třídění odpadu, koloběh vody, jak chránit
přírodu
30. 4. Čarodějný rej v MŠ

květen

3 – 7. 5. Projekt „Moje maminka“ – on-line besídka pro maminky
19. 5. Divadelní představení „ Kouzelník Čáryfuk“
27. 5. Výlet do Dendrologické zahrady

červen

1. 6. Oslavy „Dne dětí“ – stezka všemi světadíly- pohybové úkoly
15. 6. Výlet do Farmaparku Soběhrdy
24. 6. Loučení s předškoláky- DJ Veselá Huba- Vávrův palouk
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Školní družina

září

Seznamka a pravidla školní družiny.
Sportování to nás baví + bezpečnost na školním hřišti.
Malujeme křídami na chodník.
Pletení náramků na důkaz přátelství.

říjen

Výroba draků a jejich pouštění na školní zahradě.
Zavřená škola - COVID 19

listopad

Zavřená škola - COVID 19
Jak se mění strom, pozorujeme je a malujeme různými technikami.
Tvoříme z přírodnin, otiskujeme listy.

prosinec

Vánoční přáníčka pro opuštěné dědečky a babičky.
Vánoční besídka a její příprava, společné zdobení stromečku, výroba
vánočních ozdob a dekorací.
Pečení vánočního cukroví a zdobení perníčků.

leden

Bobování, sáňkování a různé pohybové hry na sněhu.
Stavíme sněhuláky, soutěž o nejoriginálnější stavbu ze sněhu.

únor

Příroda v zimě, co dělají zvířátka u nás v lese.
Výroba karnevalových masek.
Dárky a přání k Valentýnu.
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březen

duben

Zavřená škola-COVID 19

Zavřená škola-COVID 19
Soutěže o největší a nejzajímavější stavby z dřevěných, magnetických,
Seva a Lego stavebnic.

květen

Hraní divadla, pohádka.
Odpoledne deskových her v družině.
Dárky a přání ke dni matek.

červen

Pohybové a míčové hry na školním hřišti.
Nejzajímavější stavba v písku.

8.2 Účast žáků školy v soutěžích
Pro žáky, kteří se zajímají o nějaký obor nad rámec školního učiva, nabídla naše škola
ve školním roce několik soutěží. Soutěže byly výrazně zredukovány a
zrušeny ohledem ke koronavirové situaci.
1. Logická olympiáda
Děti MŠ a žáci 1. – 5. ročníku se zapojili do soutěže Logická olympiáda, která je
pořádána Menzou České republiky. Nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž
rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Celkem se
v kategorii MŠ (předškolní věk) do soutěže zapojilo 1025 řešitelů, ve Středočeském
kraji 135. Nejlepší výsledek předškoláka z celkového počtu pořadí 723. - 760. Celkem
se v kategorii A1 (1. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 2199 řešitelů, ve Středočeském
kraji 295. Žáci z 1. třídy se z celkového počtu umístili v druhé polovině výsledků.
V kategorii A2 (2. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 2899 řešitelů, ve Středočeském
kraji 390. Nejlepší výsledek z celkového počtu získala jedna žákyně, která se umístila
na 315. – 772. místě. Celkem se v kategorii A (3. - 5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo
12509 řešitelů, ve Středočeském kraji 1592. Žáci z 5. třídy se z celkového počtu
umístili v první třetině výsledků.
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2. Matematická olympiáda
Školní kolo pro žáky 5. třídy se pořádalo na škole, okresní kolo se nekonalo.
3. Pythagoriáda
Školní kolo z důvodu koronavirové epidemie neproběhlo.
4. Matematický Klokan
Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve
spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF
UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan
zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT. Ve
všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase,
přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.
Matematická soutěže se konala na podzim a na jaře z důvodu neproběhlé
soutěže v roce 2019–2020
Podzimní soutěž
Kategorie Cvrček (2. - 3. ročník) – maximální počet bodů 90,
školní kolo: jedna žákyně z 2. třídy (90 bodů), čtyři žáci z 2. a 3. třídy (85-84
bodů).
Nejlepším řešitelem ze Středočeského kraje se stala žákyně z 1. třídy, 1. místo.
Kategorie Klokánek (4. a 5. ročník) - maximální počet bodů 120,
školní kolo: jeden žák z 5. třídy (120 bodů), dva žáci ze 4. a 5. třídy (109-104 b.)
Nejlepším řešitelem ze Středočeského kraje se stal žák z 5. třídy, 1. místo.
Jarní soutěž
Kategorie Cvrček (2. - 3. ročník) – maximální počet bodů 90,
školní kolo: jedna žákyně z 2. třídy (86 bodů), tři žáci z 2. a 3. třídy (84 bodů)
Nejlepším řešitelem ze Středočeského kraje se stala žákyně z 1. třídy, 2. místo.
Kategorie Klokánek (4. a 5. ročník) - maximální počet bodů 120,
školní kolo: jeden žák ze 4. třídy (110 bodů), dva žáci z 5. třídy (100-92 b.)
5. Pangea
Jedná se o mezinárodní matematickou soutěž, která se i v letošním roce konala
pod záštitou Českého svazu vědeckotechnických společností a Jednoty českých
matematiků a fyziků. Školního kola se zúčastnili vybraní žáci, z celkového počtu
5290 účastníků se nejlépe umístil žák z 5. ročníku, 141. místo.
6. Olympiáda v anglickém jazyce
Olympiáda se z důvodu koronavirové epidemie nekonala.
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7. Plavecko – běžecký pohár

Z důvodu koronavirové epidemie se řada sedmi závodů nedokončila,
proběhly pouze dva závody, vyhodnocení neproběhlo.
8. Štafetový pohár
Štafetový pohár se z důvodu koronavirové epidemie nekonal.
9. Mc Donald´s Cup
Mc Donald´s Cup se z důvodu koronavirové epidemie nekonal.
10. Okresní přebor v plavání žactva ZŠ
Přebor v plavání se z důvodu koronavirové epidemie nekonal.
11. Atletická soutěž o pohár čtyř škol (Senohraby, Mnichovice, Mirošovice, Velké
Popovice)
Atletická soutěž se z důvodu koronavirové epidemie nekonala.
12. Přebor škol v šachu
Přebor škol se z důvodu koronavirové epidemie nekonal.

8.3 Doplňkové aktivity pro zapojení výuky anglického jazyka do praxe na ZŠ
Senohraby ve školním roce 2020/2021
Anglický jazyk se vyučoval i v 1. ročníku. V 1. a 2. ročníku učitelé kombinují a pracují
s učebnicemi akreditovanými MŠMT. Od 3. do 5. ročníku využívají učebnicovou řadu
WowEnglish a Project. Do výuky zapojují interaktivní tabule, výukové filmy, písničky,
pohybové hry apod.

Během školního roku měl být realizován projekt Edison, který se vzhledem ke koronavirové
epidemii nekonal. Jedná se o projekt zaměřený na mezikulturní vzdělávání v mateřských,
základních a středních školách. V rámci tohoto projektu na škole působí zahraniční stážisté, kteří
prezentují jejich země původu s kulturou a tradicemi. Žáci se aktivně zapojují do připravených
činností a prohlubují své znalosti v jazykové gramotnosti.
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9
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí a kontrolách.
V tomto školním roce 2020/2021 nebyla provedena kontrola ČŠI.

10

Zpráva o poskytování informací

podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím za období školního
roku 2020/2021
a) Celkový počet písemných žádostí o informace:
b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:
c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí
o neposkytnutí informace:
d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:

0
0
0
0
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11

Základní údaje o hospodaření školy

Škola hospodařila se státní dotací a s neinvestičním příspěvkem od zřizovatele.

Část I. - Příjmy
Celkové příjmy

15 539 964,20

Státní dotace

12 588 683,15

Dotace od obce na provoz
Školné MŠ a ŠD
Příjmy z hospodářské činnosti
Stravné ŠJ

1 400 000,00
224 200,00
41 949,00
481 350,00

Přijaté bankovní úroky
Čerpání fondů – dary, RF, IF
Ostatní provozní výnosy

0,00
709 007,05
94 775,00

Část II. - Výdaje
Neinvestiční výdaje celkem:

15 000 134,67

Náklady na mzdy pracovníků

9 502 010,00

Odvody zdravotní a sociál. Pojištění + kv. FKSP
+ zák. Pojištění

3 309 406,26

Výdaje na učebnice a učební pomůcky

74 641,43

Výdaje na další vzdělávání pracovníků

100 212,00

Ostatní provozní náklady
Výsledek hospodaření v roce 2020 (zisk)

2 013 864,98
539 829,53

Částka 251 300,08 byla vrácena zpět na účet zřizovatele. Zbytek částky ve výši
288 529,45 Kč byl převeden do rezervního fondu školy. Schváleno usnesením
zastupitelstva obce Senohraby číslo 23/2021 dne 14. 4. 2021
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Zapojení školy do projektů

12

Škola je zapojená do projektů financovaných z cizích zdrojů:
•

V dubnu 2021 zahájila škola realizaci Projekt ZŠ a MŠ Senohraby 80. Jedná se
o výzvu č. 02_20_080 pro Šablony III. – MRR v prioritní ose 3, který je
spolufinancován Evropskou unií. Pro školu byly zvoleny tyto šablony: Školní
asistent – personální podpora MŠ a ZŠ, projektový den ve výuce a mimo školu.
Projekt ZŠ a MŠ Senohraby 80 – číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019155 byl schválen v plné výši 644.931 Kč.
Předpokládané datum ukončení: březen 2023

•

Ve školním roce 2020–2021 zahájila škola Projekt rozšíření kapacity mateřské školy
Senohraby, který je spolufinancován Evropskou unií.
Předpokládané datum ukončení: srpen 2021
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Přílohy
Příloha č. 1

Fond Sidus
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Zprávu za školní rok 2020/2021 sestavila Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka
školy

Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2021
Školská rada schválila dne 13. 8. 2021
Zřizovateli odesláno dne 31. 8. 2021
Číslo jednací: SEN86/2021
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