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I. Základní údaje o škole 

 
1. Základní údaje o škole  

Název:      Základní škola a Mateřská škola Ohrobec,  
Právní norma:  příspěvková organizace  
Adresa:      V Dolích 5, 252 45 Ohrobec 
IČO:      089 079 60 
RED IZO:      691014329 
Email:      skola@zsohrobec.cz   
tel.:       227 023 290  
dat. schránka:  3c9fs3z 

              
 

2. Vedení školy                 ředitelka školy:  Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná 

            zástupce ředitelky:  Mgr. Petr Pavelka 

 
 

3. Kontaktní údaje        telefon ZŠ: 602 539 738 

       telefon MŠ: 773 011 040 

                                           www.zsohrobec.cz  

 
4. Zřizovatel  
 
         Název:                 Obec Ohrobec 
         Adresa:                U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec 
         tel./fax:                257 760 338  
         mobil:    736 621 921  
         e-mail:   podatelna@ohrobec.cz 
        dat. schránka:     vwnbwac 
 
 
5. Školská rada  
 
Školská rada byla zřízena podle § 167 a § 169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 23. 11. 2020.  
Kontakt:     skolskarada@zsohrobec.cz 
 
ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY: 
Kontakt:     skolskarada@zsohrobec.cz 

 za rodiče: 
Mgr. Renata Hlavešová – předsedkyně školské rady 
Martina Hradecká 

 za školu: 
Kristýna Holečková, Dana Šťastná 

 za zřizovatele: 
Mgr. Alena Brotánková, Ing. Monika Keřková, MPA. 
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6. Součásti školy  
 
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání v souladu § 33 až § 35 zákona č. 561/2004 Sb.,      
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)                     
a příslušnými prováděcími předpisy.  
Kapacita: 47 dětí  
IZO: 181 114 585 
 
Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 36 až § 56 zákona č. 561/2004 Sb.,             
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)                     
a příslušnými prováděcími předpisy.  
Kapacita: 103 žáků  
IZO: 181 114 208  
 
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s §111 zákona č. 561/2004 Sb.,                             
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)                     
a příslušnými prováděcími předpisy.  
Kapacita: 57 žáků  
IZO: 181 114 577 
 
 

7. Základní údaje o součástech školy  
 
MŠ: 2 třídy, 46 dětí 
ZŠ: 1. až 5. ročník (vždy jedna třída v ročníku), 90 žáků 
ŠD: 2 oddělení, 51 žáků  
 
8. Charakteristika školy  
 
   Základní škola a Mateřská škola Ohrobec, příspěvková organizace, sdružuje budovu základní 
školy, mateřské školy a budovu tělocvičny. Provoz školy byl zahájen ve školním roce 2020 / 2021 
oddělením od ZŠ Zvole (původně detašované pracoviště ZŠ Zvole). Na jaře 2021 byla zahájena 
přístavba počítačové učebny a kabinetu pro pedagogické pracovníky základní školy. Ve škole jsou 
vzděláváni pouze žáci prvního stupně, druhý stupeň mají žáci možnost navštěvovat na ZŠ 
v Jesenici. 
 
Základní škola 
 

Budova ZŠ disponuje 5 kmenovými učebnami a výdejnou obědů s jídelnou. Pro výuku 
informatiky škola využívá netbooky, což se ukázalo jako velká výhoda při distanční výuce. Žáci 
měli možnost si zařízení od školy propůjčit. V prostorách ZŠ a MŠ (TV) je k dispozici 
bezdrátové připojení k internetu. Vzhledem k tomu, že jsou ve škole interaktivní tabule, jsou 
zakoupeny výukové SW, které vyučující běžně používají při hodinách. Při práci s internetem se 
žáci i učitelé řídí pravidly pro bezpečné užívání internetových stránek.  
Učebny jsou vybaveny nábytkem v souladu s platnými hygienickými normami, v rámci 
otevření nové školy byl zřizovatelem dokoupen nábytek do všech tříd.  
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Ačkoliv ve škole není školní knihovna v pravém slova smyslu (pouze knihovna pro potřeby 
školní družiny, výuky literatury a čtení), je možné zájemcům o četbu knihy půjčit. Knihy jsou 
využívány hlavně pro společnou četbu v jednom ročníku. Texty jsou srozumitelné a odpovídají 
věku žáků.  
Velkou pozornost škola věnuje vnitřní výzdobě budovy. Díky estetickému cítění paní učitelek a 
vychovatelek, které se svými žáky vkusně zdobí učebny i chodby, působí škola na příchozí 
domácím a příjemným dojmem.  
Učební pomůcky škola doplňuje průběžně dle potřeby a finančních možnostech. Při výuce 
jsou využívány učebnice a učební texty s doložku MŠMT. Základní řadu učebnic a pracovních 
sešitů plně hradí škola. Pracujeme také s audiovizuální technikou – každá učebna má k 
dispozici ozvučení z interaktivních tabulí, případně projektorů.  
 Pro výuku TV a odpolední činnost družiny využíváme školní tělocvičnu a místní svah mezi 
budou ZŠ a tělocvičny.  
V ZŠ se velmi dobře osvědčil systém zabezpečení otevírání dveří do budovy, které jsou 
opatřeny bezpečnostní kamerou. Škola má přehled o tom, kdo se pohybuje po budově, 
případně, kdo jde vyzvednout žáky.  
Ve škole pracuje tvůrčí a soudržný kolektiv, který přijímá nové nápady a snaží se o jejich co 
nejlepší realizaci. Snahou školy je vytvořit pro žáky příjemné a přátelské prostředí, rozvíjet u 
nich ekologické vědomí, lásku k přírodě, úctu k lidské práci, vzájemnou snášenlivost a 
toleranci.  
Zmíněné pracoviště má dostatek venkovních prostor, které slouží žákům školy hlavně k 
pohybovým činnostem a k trávení hlavní přestávky mezi výukou. Škola tímto posiluje výchovu 
ke zdravému životnímu stylu a k lásce k pohybu.  
 
Základní škola měla ve školním roce 2020/2021 jednu třídu v pěti ročnících:  
I. třída   18 žáků 
II. třída   21 žáků  
III. třída   16 žáků 
IV. třída   18 žáků 
V. třída  17 žáků 
 
Mateřská škola  
Mateřská škola se nachází v jiné části obce než škola základní. Ve školním roce 2020/2021 měla 
dvě třídy, kde byly děti rozřazeny dle věku a úrovně sebeobsluhy: 
  
Žlutá třída: 21 dětí 
Zelená třída: 25 dětí 
 
V MŠ pracujeme také s audiovizuální technikou –k je dispozici výkonný audio systém a projektor 
s plátnem. V budově MŠ tento systém není, jelikož dochází k osobnímu předání dítěte 
zákonnému zástupci jak při příchodu, tak při odchodu.  
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Školní družina 
Školní družina má dvě oddělení – jedno se nachází v kmenové třídě v budově základní školy a 
druhé v tělocvičně vzdálené několik desítek metrů od základní školy. Ranní družina probíhá v 
jednom oddělení ŠD právě v budově ZŠ. Provoz odpolední družiny probíhá ve dvou odděleních. 
 
Školní družina měla ve školním roce 2020/2021 celkem 2 oddělení:  
1. oddělení v budově ZŠ (pro žáky 1. třídy doplněné o několik žáků 3. třídy): 25 žáků 
2. oddělení v budově tělocvičny (pro žáky 2. třídy doplněné o několik žáků 3. třídy):26 žáků 
 
Volnočasové aktivity 
Žáci si mohou pro mimoškolní činnost vybrat z nabídky zájmových kroužků, které organizuje 
škola (angličtina) nebo z nabídky jiných organizací nabízejících tyto aktivity zaměřující se 
především na pohyb a fyzickou zdatnost –míčové hry, florbal, parkour, ….  
 
 
V mateřské škole pracovali 4 pedagogičtí a 2 nepedagogičtí pracovníci, v základní škole 
pracovalo 13 pedagogických a 4 nepedagogičtí pracovníci. Vzdělávání probíhalo podle Školního 
vzdělávacího programu „Společně k úspěchu“.  
 

II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 
ve školském rejstříku 

 
Vzdělávací programy  
 

Výchovně vzdělávací činnost probíhala ve školním roce 2020/2021 podle učebních dokumentů:  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Společně k úspěchu“, v 1. – 5. ročníku vzdělává 
žáky podle ŠVP pro ZV, který je v souladu s RVP ZV. Školní vzdělávací program pro PV „Společně 
k úspěchu“, vzdělává děti podle ŠVP pro předškolní vzdělávání, který je v souladu s RVP 
předškolního vzdělávání. Hlavní cíle výchovy a vzdělávání dané vzdělávacími programy byly 
splněny. Učebnice a učební texty, které tvoří základ našeho fondu učebnic, jsou z nakladatelství: 
Nová škola – DUHA, s.r.o. 
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 
Klett 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 
 
Všechny využívané učebnice mají udělenou doložku MŠMT. Fond učebnic a učebních textů je 
během roku doplňován. Základní řadu učebnic a pracovních sešitů je hrazena školou.  
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

  
Adresa budovy ZŠ: V Dolích 5, 252 45 Ohrobec  
Adresa budovy MŠ: U Rybníků II 6, 252 45 Ohrobec 

e-maily: 
obecný  skola@zsohrobec.cz 

ředitelka školy 
Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná novotna@zsohrobec.cz 

zástupce ředitelky školy 
Mgr. Petr Pavelka pavelka@zsohrobec.cz  
ekonomický úsek 
Ing. Petra Kučerová kucerova@zsohrobec.cz  
Jana Táčnerová tacnerova@zsohrobec.cz  

školní psycholog 
Mgr. Simona Žižková zizkova@mas-dolnobrezansko.cz 

učitelé MŠ 
Jaroslava Chrpová chrpova@zsohrobec.cz 
Jana Horynová horynova@zsohrobec.cz  
Tereza Macháčková machackova@zsohrobec.cz  
Renata Kranzová kranzova@zsohrobec.cz  
Ing. Dagmar Hladíková hladikova@zsohrobec.cz  

učitelé ZŠ 
Mgr. Hrdličková Jarmila hrdlickova@zsohrobec.cz  
Ing. Michaela Tišlerová tislerova@zsohrobec.cz  
Mgr. Pavlína Jandová jandova@zsohrobec.cz  
Ing. Jana Ondráčková ondrackova@zsohrobec.cz  
Mgr. Hana Macháčková machackova.h@zsohrobec.cz  
Mgr. Olga Hrachovcová chrachovcova@zsohrobec.cz  

asistenti pedagoga 
Alena Slováková slovakova@zsohrobec.cz  
Alena Svrčková svrckova@zsohrobec.cz  
Bronislava Kučerová kucerova.b@zsohrobec.cz  
Daniela Šťastná stastna@zsohrobec.cz  

vychovatelé školní družiny 
Kristýna Holečková holeckova@zsohrobec.cz  
Daniela Šťastná stastna@zsohrobec.cz  

provozní zaměstnanci 
výdej obědů v MŠ 
úklid MŠ Jaroslava Pecharová 

úklid ZŠ Helena Sezemská 
výdej obědů v ZŠ 
úklid jídelny a tělocvičny Michaela Pavelková 

výdej obědů v ZŠ 
úklid jídelny a tělocvičny 

Kristýna Grůzová 
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IV. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné školní docházce 
a o přijímacím řízení na SŠ 

 

 Počet žádostí Přijato  Nepřijato OŠD 
MŠ 17 16   
ZŠ  32 24 8 6 
SŠ (víceleté gymnázium) 4 2   

 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním 
vzdělávacím programem 

 

Přehled průměrného prospěchu v jednotlivých ročnících – II. pololetí - 1. stupeň 
Třída Ch. Čj Hv Ma Prv Tč Tv Aj ICT Př Vl 

I. třída 1 1,06 1 1 1 1 1 - - - - 
II. třída 1 1,05 1 1 1 1 1 - - - - 
III. třída 1 1,63 1 1,38 1,56 1 1 1 - - - 
IV. třída 1 1,89 1 1,89 - 1 1 1,56 1 1,06 1,11 
V. třída 1 1,82 1 2,06 - 1 1 1,41 1 1,12 1 

 

Vysvětlivky: 

Ch. – chování 
ČJ – český jazyk   Hv – hudební výchova 
Ma – matematika  Prv – prvouka 
Tč – tvořivé činnosti  Tv – tělesná výchova 
Aj – anglický jazyk  ICT – informační technologie 
Př – přírodověda  Vl – vlastivěda 
 

 

Počet zameškaných hodin za I. a II. pololetí ve v jednotlivých ročnících 
2020 / 2021 I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída 

Omluvená absence 1024 906 457 477 629 

Neomluvená absence 0 0 0 0 0 
 

 

Pochvaly a ocenění, dary žákům a dětem 
   Při slavnostním zahájení školního roku 2020 / 2021 byl darován ve spolupráci se zřizovatelem školy 
všem dětem v mateřské škole batůžek a žákům na základní škole tričko v barvě třídy s logem školy. 
Na závěr školního roku byl každý třídní učitel v ZŠ pověřen, aby vybral 2 nejpilnější žáky ve své třídě 
a ti byli za svůj přístup odměněni knihami.  

Vzhledem k epidemiologické situaci byla škola dlouhé období uzavřena a výuka probíhala distančně.  
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Bylo uděleno jedno napomenutí třídního učitele (ve III. ročníku), důtky ani snížená známka z chování 
uděleny nebyly. 

Za dobu, kdy mohli žáci opět plnit vzdělávání prezenční formou, bylo uděleno ve IV. ročníku 17 a V. 
ročníku 7 pochval ředitele školy za „mimořádnou pomoc a tím skvělou reprezentaci školy na veřejné 
akci“ (Dětský den – akce pořádaná zřizovatelem za podpory školy a dobrovolníků z obce). Těchto 
24 žáků se nejprve zasadilo o přípravu prostor na tuto akci (pletí trávy, vyrovnání a zpevnění 
povrchu na antukovém hřišti) a poté se podíleli na realizaci této samotné akce (pomoc a provádění 
dětí na stanovištích) ve svém volném čase. Jeden žák IV. ročníku dostal pochvalu ředitele školy za 
„mimořádnou pomoc na atletických závodech školy o POHÁR STAROSTY“. Pomáhal s organizací 
těchto závodů pro děti z MŠ a byl jim příkladem v duch fair play. 

 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Naplňování cílů MPP ZŠ 2020/2021  
 
V rámci MŠ se vzhledem k relativně běžnému provozu dařilo naplňovat cíle MPP. Stěžejní bylo 
v tomto roce s dětmi komunikovat o problémech současné doby a v součinnosti s rodiči 
vysvětlovat „co se děje“. Proč lidé nosí roušky a tak podobně. Z tohoto důvodu byl kladen důraz 
na psychické a sociální zdraví dětí. Vzhledem k velkému počtu dětí, které mají doma staršího 
sourozence, který již navštěvuje ZŠ, měli tyto děti možnost vidět, že se „něco“ děje (sourozenci 
mnohdy zůstávali doma na distanční výuce) a že i rodiče mají omezení v práci. Proto bylo nutné 
děti v první řade „stabilizovat“ a o to více vnášet do jejich života klid a pohodu.  
K dispozici byl i školní psycholog, kterého hojně využívali rodiče dětí. 
 
 
Naplňování cílů MPP ZŠ 2020/2021  
 
V rámci ZŠ byl cíl pro tento školní rok obdobný jako u dětí v MŠ (tedy především stabilizovat děti 
a uklidňovat situaci). Navíc zde bylo dětem vysvětlováno, jak používat elektronická zařízení 
s ohledem na online vyučování a nastavení soukromí (zabezpečení) při živých vstupech. S tím 
souvisí i zmínění tématu kyberšikany a upozornění na toto nebezpečí především u žáků 4. a 5. 
ročníku. I pro žáky a rodiče ZŠ byl k dispozici a využíván školní psycholog. 

 

VII. Údaje o další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP proběhlo na začátku školního roku 2020/2021. 
 
Samostudium: četba periodik (Učitelské noviny, Věstníky MŠMT, Moderní vyučování)  

nákup odborných publikací  
studium odborné literatury související s ŠVP  
četba odborných článků (internet)  

 
 
V rámci DVPP: AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník (od NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.) 
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Jméno zaměstnance Seminář v rámci projektu MAP II pro ORP 
Černošice 

Mgr. Pavlína Jandová 19.8. Když se v matematice nedaří 
20.8. Posouzení a podpora vývoje čtení a   
psaní pro 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Jarmila Hrdličková 20.8. Posouzení a podpora vývoje čtení a   
psaní pro 1. stupeň ZŠ 

Alena Slováková 19.8. Když se v matematice nedaří 
20.8. Posouzení a podpora vývoje čtení a   
psaní pro 1. stupeň ZŠ 

Ing. Dagmar Hladíková 19.8. Když se v matematice nedaří 
 
 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Aktivity nad rámec ŠVP pro ZV v rámci vzdělávání 
Pro žáky I. a II. třídy byl otevřen kroužek Anglického jazyka. Pro školní rok 2021/2022 a 2022/2023 
je v plánu zachovat možnost vzdělávání v Aj pro I. a II. ročník a zároveň nabídnout doučování z Čj 
a Ma pro žáky IV. a V. ročníku ohrožené školním neúspěchem. Je plánováno, že by výše zmíněné 
bylo nabídnuto zákonným zástupcům žáku zdarma. 
 
 
Vzhledem k epidemiologické situaci byl počet akcí, případně jejich průběh do značné míry 
omezen. I tak se podařilo realizovat tyto: 
 

 Sběr plodů pro zvířátka pro Zoopark zájezd (kaštanů, žaludů, bukvic, jablíček a mrkve) 
V době, kdy probíhala distanční výuka mohli děti a žáci školy přinášet nasbírané 
plody pro podporu Zooparku Zájezd. 

 
 
Umístění tříd:  1. místo:  4. třída 

2. místo:  1. třída 
3. místo:  5. třída 
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 Mikulášská nadílka 
S pomocí dobrovolníků z řad rodičů byl realizován i tento den. Byť byla organizace 
vzhledem k nařízením vlády náročnější, podařilo se i tentokrát děti a žáky zapojit 
(společná recitace po třídách). Mikuláš se svou družinou navštívil nejdříve naše 
nejmenší v mateřské škole a posléze zavítal také k našim školákům. 

 
 

  
 
 

 
 Rozsvícené dýně 

V naší škole je již zvykem dlabat dýně 
ve školní družině a pak jimi ozdobit 
cestu obcí, kudy chodí lampiónový 
průvod. To bohužel nebylo 
z epidemiologických důvodů možné. A 
jelikož je dlabání dýní příjemným 
zpestřením času, který stráví děti se 
svými rodiči, rozhodli jsme se ve škole 
uspořádat soutěž „ROZSVÍCENÉ 
DÝNĚ“. Cílem akce bylo strávit příjemně čas dětí se svými rodiči a zároveň 

vystavením a rozsvícením vyrobených 
dýní na svých předzahrádkách, balkónech 
a plotech obveselit kolemjdoucí. Ve škole 
jsme následně uspořádali výstavu 
zaslaných fotografií dýní (výtvory byly 
vylepeny na okna školy v přízemí) a 
zároveň na stránkách školy byla vytvořena 
fotogalerie. Jelikož z našeho pohledu jsou 
nejpovolanějšími voliči právě naši žáci, 

dostali tak možnost anonymně vybrat výtvory, které je oslovily nejvíce. 
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 Řád Ohrobecké vařečky 

Vzhledem k rodinnému prostředí v naší škole a školce byl vytvořen projekt „Řád 
Ohrobecké vařečky“. Cílem tohoto projektu je prohloubení mezilidských vztahů. 
Ještě více podpořit pocit rodinného (přátelského) prostředí a podpořit společnou 
tvorbu rodičů s dětmi. Vánoce jsou termínově ideálním obdobím pro naplnění 
tohoto cíle. Děti a žáci dostali za úkol přinést do soutěže vzorky cukroví, které 
SPOLEČNĚ s rodiči upekli, a to vše muselo být zdokumentováno fotograficky. 
Fotografie pak byly navíc umístěny do oken školy pro dovršení atmosféry pro 
kolemjdoucí a soutěžící samotné. Byla sestavena komise z řad zaměstnanců školy, 
která ochutnávala očíslované výrobky (aby byla soutěž anonymní). Do soutěže se 
zapojilo 46 soutěžících. Následně byly vybrány 3 vítězné výrobky. 
 

  
 
 
 

 Ohrobecký recitál 
Ve středu 17. února proběhl 1. ročník recitační soutěž Ohrobecký „recitál“. Zapojili se 
nejen žáci školy, ale se svým pásmem dokonce i děti z mateřské školky, které nás svým 
společným vystoupením velice mile překvapily a potěšily. Děti ze základní školy 
vystupovaly jednotlivě a do školního kola postoupili nejlepší recitátoři z každé třídy a 
porotě předvedli skvělé výkony. Z epidemiologických důvodů byla kategorie starších 
žáků (3. až 5. třída) on-line, což pro soutěžící bylo velmi těžké a nekomfortní. Žáci 1. a 
2. třídy měli možnost recitovat ve škole před paní učitelkou a porotou.  
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 Masopust v MŠ a ŠD 
 

 
Mateřská škola ani školní družina 
v plánování aktivit žáků nezahálela. 
Hned, jak to bylo možné, uspořádali 
masopustní rej masek, které si žáci 
buď sami vyrobili nebo ještě 
dozdobili ty hotové😊 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Obrázky pro seniory – akce ŠD 

Protože tento školní rok byl těžký 
nejen pro naše děti, ale také pro 
starší a      osamocené seniory 
v naší obci, připravili naši žáci 
krásné obrázky pro radost a paní 
vychovatelka ze školní družiny je 
od dětí vybrala a následně zanesla 
na obecní úřad. 
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 Ohrobecká kraslice 
K Velikonocům patří neodmyslitelně kraslice. Děti a žáci soutěžili v tvorbě kraslic 
obdobně jako tou bylo akce „Rozsvícené dýně“. Opět bylo podmínkou, aby na 
výrobku pracovalo dítě/žák (bylo jasné, že u některých menších žáků a dětí byla 
nezbytná pomoc rodičů). Opět 
bylo nutné vše zdokumentovat 
fotografií (jak tvorbu kraslice, tak 
detail soutěžní kraslice). Zaslané 
soutěžní obrázky (fotografie) byly 
očíslovány, vylepeny na okna školy 
(také dány na stránky školy) aby 
děti a žáci mohli po Velikonocích 
hlasovat, který výtvor je nejvíce 
zaujal.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dětský den 
Tuto akci, kterou pořádala obec, podpořila velkou měrou i škola.  
Akce proběhla v úterý 1. 6. 2021 na hřišti mezi rybníky a měla velký úspěch nejen 
u dětí a žáků naší školy ale přišlo i několik dětí s rodiči z jiných obcí. Celkově bylo 
vydáno dětem více jak 180 soutěžních kartiček. Na terénní přípravě povrchů a 
prostor pro soutěže, připravení cen pro soutěžící a následně na samotné organizaci 
(dopomoci dětem a spolužákům) se velkou měrou podíleli žáci 4. a 5. třídy, kterým 
za toto byla udělena pochvala ředitelky školy. 

 
 

 Atletické závody 
Dne 28. 6. 2021 se konaly atletické závody O POHÁR STAROSTY. Soutěžilo se v 
kategoriích mladší žáci (předškoláci, 1. a 2. třída) a starší žáci (3. až 5. třída). Obě 
kategorie se ještě rozdělily na chlapce a dívky. Soutěžilo se v těchto disciplínách: 

 Běh vytrvalostní 
 Sprint 
 Hod z místa 
 Hod s rozběhem 
 Skok z místa 
 Skok s rozběhem 
 Skok přes švihadlo 



Stránka | 14  
 

 
 Výlet do Techmánie v Plzni 

Konečně se školy otevřely, žáci se po 
dlouhé době viděli „naživo“. A aby se 
děti navzájem co nejvíce užili, vyrazil 18. 
6. třetí a pátý ročník do Techmánie 
v Plzni. Byl to nezapomenutelný zážitek a 
všichni s celý den užili. 

 
 
 
 Když potkám psa – akce ŠD 

Na závěr školního rolu si paní vychovatelky v družině pozvali lektorku z kynologického 
klubu, aby žákům naší školy předvedla, jak se chovat ke psům, aby jim neublížili a 
naopak jak psi mohou pomáhat při různých potíží. 

 

 
 
Spolupráce s okolními školami 
Do budoucna bychom rádi navázali spolupráci s okolními školami především na sportovních 
projektech. 
 

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní   
inspekcí a dalšími institucemi 
 
Česká školní inspekce v tomto školním roce školu nenavštívila.  
 
Zřizovatel provedl veřejnosprávní kontrolu č. 1/2021  
 Předmět kontroly: Vnitřní předpisy a akty řízení ZŠ 
    Hospodaření s majetkem (evidence majetku a účetnictví) 
    Smluvní vztahy ZŠ 

Pracovně – právní vztahy 
 

Při této kontrole byly zjištěny nedostatky. Úkolem pro školní rok 2021/2022 je tyto 
nedostatky napravit a odstranit. 
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X. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Finanční prostředky státního rozpočtu poskytuje krajský úřad, a to dle krajských normativů pro 
jednotlivé součásti organizace (MŠ, ZŠ, ŠD) po dohadovacím řízení a následném schválení 
rozpočtu. Další úpravy rozpočtu během roku jsou prováděny jen na hl. paragraf, tedy základní 
školu. Podle potřeby se přesouvají na další součásti organizace. Je vždy důležité dodržet přesun 
financí dělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.  
Další finanční prostředky, kterými naše organizace disponuje, jsou přiděleny zřizovatelem. Tyto 
prostředky se využívají především na provozní výdaje.  
Údaje o rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace jsou za 
kalendářní rok. 

Přílohou této výroční zprávy je: 
 Rozvaha sestavená k 31. 12. 2020    Příloha č. 1  
 Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020    Příloha č. 2 

Komentář k hospodaření ZŠ a MŠ Ohrobec k 31. 12. 2020 Příloha č. 3 

XI. Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů 
 
Naše základní škola a ni mateřská škola nebyla ve školním roce 2020/2021 zapojena do žádného 
mezinárodního projektu.  

XII. Celoživotní učení 
 

Dlouhodobě se systematického akreditovaného programu, který nabízí NIDV nebo vysoké školy v 
rámci svých oborů v oblasti celoživotního učení, neúčastní žádný z pedagogů naší školy.XIII.  
 
Realizované projekty financované z cizích zdrojů 
Ve školním roce 2020/2021 byla škola zapojena do těchto projektů: 

 Ovoce do škol (odebírání dotovaného ovoce a zeleniny) 
 Mléko do škol (odebírání dotovaného krabičkového mléka a jogurtových výrobků) 

XIV. Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi 
Velice si ceníme spolupráce se zřizovatelem školy – Obec Ohrobec. Obec se finančně podílí na 
věcných darech pro děti z mateřské školy (batůžky), žáky základní školy (tričko s logem školy pro 
každého žáka). Škole poskytuje dostatek finančních prostředků k tomu, abychom měli kvalitní 
podmínky pro poskytování vzdělávání a výchovu našich žáků a dětí v MŠ.  
 
Dalšími spolupracujícími subjekty jsou – Policie ČR, PPP Jílové u Prahy, ZŠ A ZUŠ JESENICE, p.o., 
MAS Dolnobřežansko, o.p.s 
 
 
 
Tato výroční zpráva byla předložena školské radě 11. 10. 2021 ke schválení.  
V Ohrobci dne 11. 10. 2021  
 

Zpracoval: Mgr. Petr Pavelka  
                                                                                                                                pověřený ředitel školy 


