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Vážení rodiče, 
po roce se k Vám opět obracím s úvodním slovem do nového školního roku. Přeji Vám a především Vašim 
dětem co nejúspěšnější vzdělávání na naší škole. Pevně věřím, že i nadále budeme na škole budovat 
přátelské a rodinné prostředí s respektováním individuality každého žáka. 
 
V úvodu slova budu rekapitulovat minulý školní rok 2018/2019. 
 
Výchovně vzdělávací proces 
Hodnocení výsledku výchovy a vzdělávání je složitější problematika vyžadující koncepční posouzení. Do 
hodnocení vstupuje mnoho dílčích kritérií, jako je počet žáků s vyznamenáním, počet žáků s uděleným 
kázeňským opatřením či počet úspěšných absolventů přijímacích řízení. Osobně bych vyzdvihnul kritérium 
umístění našich absolventů na vybrané zařízení středního stupně vzdělávací soustavy či výsledky testování 
žáků devátého ročníku „Přijímačky nanečisto“. Dle těchto kritérií bylo vzdělávání na naší škole velmi 
úspěšné, v uvedeném testování naše škola dokonce zvítězila mezi všemi zúčastněnými školami. 
 
Organizace vyučovacího procesu 
V průběhu školního roku byla zavedena elektronická třídní kniha. Pilotní třídy testovaly i formu komunikace 
přes elektronickou třídní knihu. Všichni vyučující se podíleli na sestavení hodnotících kritérií pro jednotlivé 
předměty a vhodné nastavení hodnocení v elektronické žákovské knížce. U každého předmětu přehledně 
prezentujeme kritéria hodnocení na našich webových stránkách. V návaznosti na zavedení systému 
EduPage jsme přešli i na nové webové stránky školy, které nabízejí pružnější a přehlednější publikaci všech 
potřebných údajů. Škola se začala prezentovat na sociálních sítích. 
 
Materiální zabezpečení vyučovacího procesu 
V průběhu školního roku se nám částečně podařilo zrekonstruovat sklad pomůcek tělesné výchovy, který 
jsme patřičně doplnili. Kompletně jsme zrekonstruovali jednu učebnu druhého stupně a jednu učebnu 
prvního stupně.  

Největší investiční zásah si vyžádala učebna školních dílen. Došlo zde ke komplexní rekonstrukci, kdy jsme 
vytvořili moderní multifunkční prostor. Místnost jsme vybavili moderními výukovými prostředky včetně 
nejmodernějších technických stavebnic, modelů obráběcích strojů či 3D tiskáren. V návaznosti na přestavbu 
učebny jsme sestavili zcela nový učební plán předmětu pracovní činnosti, který zahrnuje seznámení se 
širokou škálou technických oborů. 

Na škole jsme instalovali první velkoplošné LCD výukové panely, které nabízejí dokonalejší interaktivní 
výuku. 

V areálu školy jsme vytvořili nové skladové prostory ve formě zahradních domků pro družinu a vybavení pro 
školníka. 
 
Školní poradenské pracoviště 
Na škole je na velmi vysoké úrovni realizována poradenská činnosti. V rámci zdokonalování poskytovaných 
služeb jsme zajistili prostředky pro vytvoření pozice speciálního pedagoga na naší škole. Speciální pedagog 
se bude intenzivně věnovat dětem s podpůrnými opatřeními. Naše poradenské pracoviště ještě doplňuje 
školní asistent, který vypomáhá všem vyučujícím na škole dle aktuální potřeby.  Pevně věříme, že rozšíření 
našeho poradenského týmu ještě více zkvalitní poskytování podpůrných opatření u potřebných žáků. 
 
Rozpočet školy 
V loňském roce začala škola intenzivně čerpat nabízené dotační tituly. V rámci projektu Šablony II. jsme na 
ZŠ i MŠ zavedli zmiňovanou pozici školního asistenta. Škola již vytváří projektové dny, nastartujeme 
doučování či přípravu na přijímací zkoušky. Velmi se nám osvědčil projekt hodina TV navíc do družiny. 
Zapojili jsme se do projektu podpory výuky cizinců v českém jazyce a zároveň získali příspěvek na dopravu 
na plavání. 
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Jídelna 
Škola naplno rozjela program Skutečně zdravá škola. Byla provedena odborná analýza vstupních surovin 
a analýza jídelníčků. Bylo provedeno první školení personálu na téma bezmasých pokrmů. 
 
Plány a úkoly do nového školního roku 2019/2020 
Na tento školní rok jsme si stanovili čtyři hlavní úkoly. Pevně věřím, že za pomoci Vás i Vašich dětí dané 
úkoly úspěšně splníme. 
 

1. Zavedení a úspěšné zapracování elektronické žákovské knížky. Je to nevyhnutelná revoluční změna 
ve způsobu předávání výsledků vzdělávání, informací a vzájemné komunikace. Pečlivě jsme 
analyzovali všechny výhody i nevýhody zavedení EŽK. Rozložili jsme plné zavedení všech funkcí EŽK 
na dva školní roky. Vytvořili jsme pro Vás podporu ve formě manuálů (na našich www) i osobních 
seminářů v úvodu školního roku. Zohlednili jsme Vaše námitky i připomínky, do první třídy jsme 
zavedli tištěné motivační deníčky pro rychlou zpětnou vazbu u dětí. Pevně věříme, že s touto 
podporou upevníme a zvýšíme informovanost a vzájemnou komunikaci. Tento bod zcela jistě 
povede k ještě větší otevřenosti naší školy. 
 

2. Zajistit vyšší míru osvojených dovedností v oblasti informačních technologií u žáků s ohledem na 
konkrétní potřeby žáků. Chceme neustále hodnotit požadavky, které jsou kladeny na absolventy ZŠ 
v oblasti informačních technologií a na základě těchto požadavků sestavovat vhodný učební plán. 

 

3. Zajistit pravidelnou zpětnou vazbu od účastníků vzdělávacího procesu. V návaznosti na autoevaluaci 
školy chceme získávat od Vás a od žáků relevantní údaje o výchovně vzdělávacím procesu na naší 
škole. Chceme periodicky zajistit zjišťování Vašeho názoru na předem stanovená témata. Z výsledků 
šetření budeme vyhodnocovat splnění stanovených cílů a hlavně plánovat další rozvoj naší školy. 
Pevnou podmínkou tohoto kroku je minimální zatěžování Vás i žáků. O zvolené metodě a formě 
Vás budeme v průběhu školního roku informovat. 

 

4. Zaměřit se na osvětu a výchovu k zdravému stravování a postupně zavádět moderní trendy do 
našeho stravovacího procesu. Nedílnou součástí budou i plánované změny ve stravovacím režimu. 
Zavedeme plánování jídelníčků na dobu jednoho měsíce. Ve skladbě stravy se letos zaměříme 
zejména na zeleninové a ovocné doplňky. Chceme inovovat a zkvalitnit sortiment zeleninových 
i ovocných salátů. Postupně budeme do jídelníčku zavádět i nové netradiční receptury, které 
budeme sledovat a vyhodnocovat. Žáci budou v rámci projektu Skutečně zdravá škola procházet 
osvětovým programem na zdravý pitný režim a programem na omezení plýtvání jídlem. 

 
Mimo tyto hlavní úkoly zavádíme na škole další opatření.  

V učebním plánu jsme změnili koncepci výuky volitelných předmětů. V závěru minulého školního roku žáci 
budoucích 6. a 7. ročníků obdrželi nabídku volitelných předmětů, která zahrnovala velmi širokou škálu 
oborového vzdělávání. Dle preferované volby v tomto školním roce otevíráme volitelné předměty: 
technicko-digitální praktika, matematický seminář, přírodovědná praktika a netradiční sporty.  

Upravili jsme výuku plavání na naší škole. Výuka bude rozložená do tří ročníků, v každém ročníku děti 
absolvují 10 výukových lekcí. Zároveň jsme změnili poskytovatele plaveckého výcviku – nově navštěvujeme 
plaveckou školu Vlnka. 

Z technického hlediska nás čeká nutný přechod na změnu platebních údajů. V měsíci září žáci obdrželi nové 
variabilní symboly. Od měsíce října bude škola a školka přijímat platby s novými variabilními symboly. 
Prosíme Vás o změnu trvalých příkazů v měsíci září tak, aby veškeré platby od 1. 10. 2019 z Vaší strany již 
šly s novým VS. Změna VS z rodných čísel byla z hlediska ochrany osobních údajů zcela nevyhnutelná. 
S novým kalendářním rokem škola připravuje i zavedení nových platebních účtů. S velkým předstihem Vás 
budeme informovat o připravované změně.  
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Všichni zaměstnanci školy používají od 2. 9. 2019 nové e-mailové adresy. V zájmu ochrany firemních 
a osobních údajů škola již nadále nemohla používat e-mailové schránky u komerční společnosti a vytvořila 
si vlastní doménu pro své e-mailové schránky. Všichni zaměstnanci (vyjma mé osoby, kontakt do ředitelny 
je reditelna@zssvobodnedvory.cz) mají nastavenou e-mailovou adresu ve formátu:  
jmeno.prijmeni@zssvobodnedvory.cz. 

V personální oblasti dochází na naší škole k drobným změnám. Na delší období nás opouští paní učitelka 
Jana Karlíková. Na její pozici jsme přijali Mgr. Ivanu Kapustovou, která zajistí třídnictví ve 4. ročníku a výuku 
hudební výchovy. Na výuku fyziky jsme přijali Mgr. Arnošta Míčka, který se celoživotně věnuje výuce tohoto 
předmětu včetně tvorby knih na experimentální a praktickou výuku fyziky. Na plný pracovní úvazek se k 
nám vrací Mgr. Tomáš Baťka, který se bude věnovat výuce předmětu tělesná výchova a předmětu 
informatika. 

Z organizačního hlediska nám nová koncepce financování základního vzdělávání umožnila neslučovat třídy 
s nízkým počtem dětí. Tento krok zcela jistě oceníme v důsledku poskytované kvality vzdělávání Vašich dětí, 
bohužel tento krok nám naplno ukazuje letitý problém naší školy s kapacitou.  

V současné době má naše škola 14 kmenových tříd. Máme k dispozici celkem 14 tříd různých velikostí, 
1x počítačovou učebnu a 1x školní dílnu. Z tohoto důvodu se výuka půlených předmětů odehrává i v nově 
rekonstruovaném prostoru školních dílen. Škola má oficiální kapacitu 282 žáků, která je do konce roku 2021 
zvýšena na výjimku na 320 žáků. Vzhledem k rozrůstající se okolní zástavbě je předpoklad, že zájem o naši 
školu i nadále poroste. Z tohoto důvodu je zcela nevyhnutelná rekonstrukce a přístavba školy. Pro tento 
školní rok máme zapsáno 288 žáků.  

Současný neutěšený stav nám přináší i provozní komplikace. Při hodinách TV žáci nemají na naší škole 
k dispozici šatny, s rostoucím počtem kmenových tříd a půlených hodin stále obtížněji hledáme volné 
učebny pro zajištění přípravy žáků na TV. 

S rostoucím počtem kmenových tříd i počtem žáků naší školy jsme navýšili počet pedagogického personálu. 
Z důvodu zkvalitnění služeb náš tým rozšířil speciální pedagog a školní asistent, na škole máme 3 asistenty 
pedagoga. Náš sbor čítá 30 osob. Na tento počet pedagogických pracovníků máme v současné době pouze 
3 kabinety a malou sborovnu. Většina pedagogického personálu nemá vytvořené adekvátní pracovní 
zázemí. 

Při posouzení těchto hledisek je opravdu nevyhnutelná celková modernizace školy.  Po celý školní rok jsme 
intenzivně spolupracovali s MMHK na dokončení projektové dokumentace pro plánovanou rekonstrukci 
školy. Předem stanovený harmonogram v současné době má již značné zpoždění, a to z důvodu 
nedokončené projektové dokumentace pro stavební povolení.  

V původním záměru je plánováno  spolufinancování z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu „Infrastruktura pro vzdělávání“. Podmínkou podání žádosti  do tohoto 
titulu je  do  února 2020 zajistit stavební povolení a podepsanou smlouvu s vítězem výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. 

Všichni zúčastnění aktéři v současné době vyvíjení maximální úsilí pro dodržení uvedeného termínu.  

Pevně věříme, že vše dopadne dobře a v červnu 2020 bude zahájena nezbytná rekonstrukce naší školy. 
Průběžně Vás budeme informovat o dalším postupu včetně případného omezení provozu školy v závěru 
školního roku.  
 
Předem Vám děkuji za seznámení s uvedeným plánem na letošní školní rok. Všichni naši zaměstnanci se 
budou po celý rok snažit naplňovat uvedené cíle a pokračovat v nastoleném trendu na naší škole. 

 
S přátelským pozdravem 

 
Mgr. Pavel Balda 

ředitel školy 
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