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Úvod 
 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bez hranic, 

vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a 

dodatků, a podle ustanovení § 4 a následně vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném 

znění, výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022. 
 

Tato výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách školy (www.skolabezhranic.cz), 

schválena školskou radou, předložena zřizovateli a bude kdykoli k nahlédnutí v hlavní budově 

školy, na jednotlivých odloučených pracovištích školy a u ředitele školy. 

 

 

Základní údaje o škole 
 

Škola 

název školy:  Základní škola a Mateřská škola Bez hranic 

sídlo školy:  Malcova 171, 270 64 Mšec 

právní forma:  školská právnická osoba 

IČO:   024 13 612 
telefon:   736 472 811 

e-mail:   dvorak@skolabezhranic.cz 

datová schránka vj4ebdu 
 
 

Zřizovatel 

název:   Dobrovolný svazek obcí Bez hranic 

sídlo:   Tyršovo náměstí 109, 270 64 Mšec 

IČO:   022 34 912 

předseda DSO: Jiří Loskot 

 

Vedení školy 

ředitel školy:  Mgr. Milan Dvořák 

zástupce ředitele: Mgr. Hana Kvapilová 

zástupce ředitele: Mgr. Tereza Sachlová (ZŠ Tuřany) 

 

(Kontakty na vedení školy, hlavní účetní, účetní školních jídelen jsou k dispozici na 

www.skolabezhranic.cz) 
 

Školská rada 
Zřizovací listinou ze dne 25. 2. 2014 byla zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Bez hranic. 

Zvolená školská rada (řádné volby proběhly od února do dubna 2017) měla a stabilně má  

6 členů. 
 
První zasedání nově zvolené školské rady proběhlo 18. 5. 2017 v ZŠ Mšec. Na tomto zasedání 

byl schválen jednací řád školské rady, zvolen předseda a místopředseda. Předsedkyní školské 

rady byla znovu zvolena Alena Hašková, místopředsedkyní Ing. Eva Slavíková.  

Při jednání školské rady dne 19. 12. 2019 byla zvolena novou předsedkyní ŠR Ing. Eva 

Slavíková a místopředsedkyní Mgr. Pavlína Skleničková. 

http://www.skolabezhranic.cz/
mailto:dvorak@skolabezhranic.cz
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Na podzimním zasedání školské rady 19. 12. 2020 (online) proběhly přípravy k volbám všech 

členů ŠR (návrhy kandidátů) s uzavřením k 22. 12. 2021. Z důvodu rozšíření pandemie a pro 

epidemiologická opatření probíhala jednání školské rady online formou. 

 

V prosinci 2021 proběhly volby do školské rady.  Předsedkyní byla potvrzena Ing. Eva 

Slavíková (jednání ŠR 6. 1. 2022), místopředsedkyní Petra Kratochvílová. 

 

Aktuální složení ŠR: 

2 členové byli jmenování zřizovatelem (DSO Bez hranic):  Vít Řebík, Kateřina Vykouková 

2 členové byli zvoleni zákonnými zástupci žáků:  Ing. Eva Slavíková, Petra Kratochvílová 

2 členové byli zvoleni pedagogy školy:  Mgr. Pavlína Skleničková, Mgr. Tereza Sachlová 

 

Noví 2 členové školské rady za DSO budou jmenováni na podzim 2022 (po povolebních jednáních). 

 

Při zasedání školské rady 28. 6. 2022 jednala ŠR zejména o nedostatečných kapacitách mateřských 

škol a prvních tříd ZŠ. Předsedkyně ŠR byla pověřena jednat o problému ve spolupráci s ŘŠ se 

zřizovatelem DSO Bez hranic. 
 

Kontakty na členy školské rady a zápisy ze zasedání  ŠR jsou k dispozici na 

www.skolabezhranic.cz). 

 

Počty žáků ZŠ a MŠ Bez hranic 
 

k 30. 9. 2021 
ZŠ Mšec 174 ZŠ Tuřany 95 MŠ Mšec 48 

1. 21 1. 15 I.oddělení           23 (2 odč.) 

2. 21 2.          22 (2 ciz) II.oddělení           25  

3. 20 3.            24    

4. 19 4. 16 MŠ Tuřany 48 

5. 18 5.           18 (1 ciz) I.oddělení            23 (2 odč.) 

1.stupeň                    99   II.oddělení  25  

6. 20     

7.          22 (1 ciz) k 30.9.2021 viz rychlé k 6.9.21 MŠ Srbeč            21 (3 odč.) 

8. 13 ZŠ M + T 269   

9.           20     75 ZŠ a MŠ 386 Celkem MŠ 117 

 

k 30.9. 2022 (aktuální stav) 
ZŠ Mšec 183 ZŠ Tuřany 96 MŠ Mšec 48 

1. 25 1. 21 I.oddělení  23  

2. 19 2. 15  II.oddělení            25  

3. 20 3.            22 (2 ciz)    

4. 20 4. 24 MŠ Tuřany 54 

5. 21 5.  14  I.oddělení            26 (2 odč.) 

1.stupeň                    105   II.oddělení  28  

6.           20 (1 ciz)     

7.  20  k 30.9.2022 viz rychlé k 6.9.22 MŠ Srbeč            22 (2 odč.) 

8.           24 (1 ciz) ZŠ M + T 279   

9.           14     78 ZŠ a MŠ 403 Celkem MŠ 124 

 

http://www.skolabezhranic.cz/
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Zaměstnanci ZŠ a MŠ Bez hranic (k 30. 6. 2022, 65 osob) 
 

ZŠ Mšec pedagogičtí pracovníci provozní zaměstnanci 

 Mgr. Milan Dvořák                   ředitel Veronika Hotová, DiS.,hlavní účetní 

VP Mgr. Hana Kvapilová                 ZŘŠ Martina Kernerová, účetní ŠJ, Adm/sp 

EVVO Mgr. Milena Volfová                    I.  

 Soňa Kolářová                              II.  

 Mgr. Pavlína Bílková                   III.  

MK Mgr. Zdeňka Landová                  IV. Jan Hotový, správce budov, údržbář 

ŠSP Mgr. Pavlína Skleničková             V. Milan Malec, školník 

ICT Ing. Martin Hrabánek                   VI.       

MP Mgr. Hana Sklenářová                 VII.. Martina Richtrová, vedoucí kuchařka 

 Lucie Holečková                         VIII. Jitka Bílková, kuchařka 

MK Ing. Lucie Hortová, DiS.              IX. Šárka Minaříková, kuchařka 

 Mgr. Kristina Kačmarská Petra Měchurová, kuchařka 

EVVO Ing. Eva Slavíková                          

 Mgr. Věra Fišerová  

ZDR Dagmar Dvořáková, DiS.           AP Vlasta Janoušková, uklízečka 

 Andrea Slováková                      AP Markéta Procházková, uklízečka 

 Markéta Hessová                     AP, ŠD Barbora Hotová, uklízečka 

 Jaroslava Miková                       AP  

 Adéla Bestajovská                   ŠD, AP  

 Jiřina Lintymerová                  ŠD, AP  

 Petra Kratochvílová                    AP  

 Iveta Zemanová                vedoucí ŠD  

MŠ Mšec Alena Švecová           vedoucí učitelka Simona Borková, uklízečka 

 Lucie Nováková  

 Lukáš Voborník  

 Ivana Varmužová  

ZŠ Tuřany Mgr. Pavla Kolářová                      I. Gabriela Čížková, uklízečka 

 Mgr. Anna Pavlasová                    II. Jana Malecká, vedoucí kuchařka 

ved.uč. Mgr. Tereza Sachlová                   III. Monika Gondeková, kuchařka 

 Mgr. Daniel Zmátlo                      IV. Zdeňka Vrbová, kuchařka  

MK Mgr. Pavla Hulcrová                     V. Marie Cibulková, pom.kuchařka 

 Dana Lukáčová, Bc.                       

 Renáta Křížová                            AP  

 Michaela Matisová, Bc.               AP  

EVVO Stanislava Trappová           ved.ŠD,AP  

 Eliška Dvořáková                        ŠD  

 Alena Hašková                         ŠD, AP  

MŠ Tuřany Bc. Jitka Svobodová         vedoucí MŠ Gabriela Podařilová, uklízečka 

 Miluše Vaňková                               

 Kateřina Vykouková  

 Anna Vykouková  

 Jitka Gruntová                               AP  

   

MŠ Srbeč Šárka Klímová           vedoucí učitelka Gabriela Cimrmanová, uklízečka 

 Lenka Vosátková Jitka Černá, kuchařka 

 Radka Křížová                              AP  

   

 pedagogové  45 provozní zaměstnanci  20 
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Zpráva o činnosti svazkové školy, 1. 9. 2021- 31. 8. 2022 
 

Celkový počet žáků (vykazovaný k 30. 9. 2021)………………………… 386: 
ZŠ Mšec 99 + 75 = 174, ZŠ Tuřany 95, MŠ Mšec 48, MŠ Tuřany 48, MŠ Srbeč 21 

 
Celkový počet zaměstnanců (vykazovaný k 30. 9. 2021) …………… 65: 
pedagogové 32, asistentky pedagoga 13, nepedagogičtí pracovníci 20 
 

Celkový počet žáků (vykazovaný k 30. 6. 2022) ………………………... 397: 
ZŠ Mšec 103 + 80 = 183, ZŠ Tuřany 95, MŠ Mšec 49, MŠ Tuřany 48, MŠ Srbeč 22 

 
Celkový počet zaměstnanců (vykazovaný k 30. 6. 2022) ………….… 65: 
pedagogové 32, asistentky pedagoga 13, nepedagogičtí pracovníci 20 
 

Ekonomická část: 
Sběr dat – rychlé hlášení, krajský úřad, MŠMT, září 
Sběr dat – výkazy o školních jídelnách, družinách a MŠ, krajský úřad, MŠMT, říjen 
Výkaz o MŠ S1-01 a dodatek k výkazu, říjen 

Výkaz o ředitelství škol R13-01, říjen 

Výkaz o základní škole M3, říjen 
Výkaz R 43-01 o poskytovaných podpůrných opatřeních pro rok 2021, říjen 

Výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.-3.čtvrtletí r. 2021, říjen 

Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců P1c-01, říjen 

Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách, říjen 
Měsíční statistické výkazy R 44-99 (podpůrná opatření), září-prosinec 

Výkaz Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování k 31. 10., listopad 
Výkaz Z 2-01 o školní družině – školním klubu k 31. 10., listopad 
Tvorba rozpočtu na rok 2022, listopad – prosinec 
Školská rada online, příprava pro návrhy nových kandidátů, 19. 12. 2021 
Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1.-4.čtvrtletí r. 2021, leden 
Zúčtování se státním rozpočtem za rok 2021, odbor školství Rakovník, leden 

Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách, únor 
Monitorovací dotazník zaměstnanosti a trhu práce, Úřad práce, únor 
Výkaz M3a o základní škole k 31. 3., MŠMT, duben 
Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1.čtvrtletí r. 2022, duben 
Měsíční statistické výkazy R 44-99 (podpůrná opatření), leden - červen 

Čerpání finančních prostředků, měsíční rozpočet – pravidelně měsíčně 
Sběr dat MŠMT, dotazník k ukrajinské krizi I., květen 
Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ, S 51-01, červen 
Výkaz o zahájení povinné školní docházky v ZŠ, S 53-01, červen 
Sběr dat MŠMT, dotazník k ukrajinské krizi II., červen 
 
Technická část: 
Pravidelně probíhají platby na úhradu:  
energií, vody, uhlí, úklidových prostředků, tankování plynu, revizí a technických prohlídek, 
měsíční správy PC techniky, telefonů, školení a seminářů zaměstnanců v rámci DVPP, 
pronájmů kopírek, nákupu tonerů, výukových pomůcek, odborných časopisů, potravin pro ŠJ, 
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kancelářských potřeb, dálkové správy, internetu a ŠOL, práce pověřence GDPR, pojištění, 
bezpečnostních služeb, čerpání odpadních vod, pronájmu popelnic a odvozu odpadů a 
tříděných odpadů, výukových licencí… 

 
Revize a odstraňování závad ve všech školských zařízeních ZŠ a MŠ Bez hranic ve Mšeci, 
Tuřanech, Srbči: Elektroinstalace, elektrospotřebiče, hromosvody, zabezpečovací zařízení, 
tělovýchovné nářadí, kotelny, komíny, plynové zařízení, klimatizace a vzduchotechnika 
(Tuřany) – průběžně 
 
Pracovní porady vedení školy s hlavní účetní, vedoucí ŠJ, vedoucími MŠ, školníky – průběžně 
Sekce ředitelů Rakovník, ŘŠ, 1. 12., 20. 12. 2021, 17. 3., 6. 4., 8. 6., 30. 6., 22. 8.2022 
 
Vybavení pracovišť a investice (nad 10.000,-Kč, nad 100.000,-Kč): 
Instalatérské práce na toaletách hlavní budovy ZŠ Mšec (50.000,-Kč), červen-červenec 2021 
Zednické a obkladačské práce na toaletách hlavní budovy ZŠ Mšec (242.000,-Kč), červenec 
Malování v MŠ a ZŠ Tuřany (19.000,-Kč), červenec 
Malování v MŠ Srbeč (10.000,-Kč), červenec 
Instalace projektoru a tabule v ZŠ Tuřany (95.000,-Kč), červenec 
Nákup služebních mobilních telefonů, 3 ks Mšec (15.000,-Kč), červenec 
Žaluzie a zahradní domek ZŠ Tuřany (15.000,-Kč), červenec 
Nákup dětských zahradních laviček, Tuřany (10.000,-Kč), srpen 
Montáž a demontáž kamen hlavní budova ZŠ Mšec (94.000,-Kč), srpen 
Školní lavice, učebna Čj ZŠ Mšec (19.000,-Kč), srpen 
Dezinfekční stojany, 3 ks (25.000,-Kč), srpen 
Pokládka podlahové krytiny, učebna ZŠ Tuřany (51.000,-Kč), srpen 
Šatní lavice a skříňky hl.budova ZŠ Mšec (20.000,-Kč), srpen 
Stavebnice Lego na ICT výuku ZŠ Mšec, 11 ks (58.000,-Kč), srpen 
Instalační materiál na opravu toalet hl.budovy ZŠ Mšec (70.000,-Kč), srpen 
Zednické práce, toalety hl.budovy ZŠ Mšec (155.000,-Kč), srpen 2021 
Žákovské lavice a židle do 1.tř.ZŠ Mšec (94.000,-Kč), srpen 
Notebook 5 ks pro ZŠ Tuřany (87.000,-Kč), září 
Nákup velkých stojanů na dezinfekci, ZŠ Mšec i Tuřany (25.000,-Kč), září 
Skříňka a rohožky, stůl do herny, pomůcky na výuku, MŠ Srbeč (12.000,-Kč), září 
Pomůcky na hudební výchovu ZŠ Tuřany (30.000,-Kč), září 
Učební materiály na výuku, pomůcky na Vv, ZŠ Tuřany (25.000,-Kč), září 
Stolní fotbal, barely na pití, pomůcky na výuku a pohyb.hry,  ŠD Mšec (37.000,-Kč), září 
Mobilní kontejner do učebny PC ZŠ Mšec (6.000,-Kč), září 
Dětský zahradní domek MŠ Tuřany, hračky, pomůcky (43.000,-Kč), září 
Pomůcky na výuku, hračky MŠ Mšec (15.000,-Kč), říjen 
Regály do nových toalet, nová světla, ZŠ Mšec (18.000,-Kč), říjen 
Slovníky na německý jazyk, malířské stojany, ZŠ Mšec (8.000,-Kč), říjen 
Nákup knih do knihovny ZŠ Mšec (8.000,-Kč), říjen 
Doplnění lékárniček na všech pracovištích (14 lékáren), listopad 2021 
Rozvody vody a odpadů, toalety ZŠ Mšec (116.000,-Kč), listopad 
Výměna a instalace bojlerů, hlavní budova ZŠ Mšec (20.000,-Kč), listopad 
Světelné řetězy na výzdobu MŠ Tuřany (10.000,-Kč), listopad 
Oprava plynových kotlů Tuřany (30.000,-Kč), prosinec 2021 
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Pomůcky pro výuku ŠD Mšec (19.000,-Kč), prosinec 2021 
Pomůcky pro výuku MŠ Mšec (19.000,-Kč), prosinec 2021 
Oprava myčky a sporáku ŠJ, nákup příborů, kráječ na chléb (20.000,-Kč), prosinec 2021 
Herní prvky na zahradu MŠ Tuřany a příslušenství (60.000,-Kč), prosinec 2021 
Školní lavice a židle MŠ Tuřany, pomůcky na výuku (18.000,-Kč), prosinec 
Pomůcky na výuku MŠ Srbeč, vysavač (16.000,-Kč), prosinec 
ATG testy pro zaměstnance, respirátory (27.000,-Kč), leden-únor 2022 
Zvonění v budově zámku Mšec (31.000,-Kč), leden 2022 
Oprava sporáků ŠJ, nákup lednice ŠJ Tuřany (15.000,-Kč), únor 2022 
Oprava zvonku MŠ Tuřany (13.000,-Kč), únor 2022 
Nákup výtvarných potřeb pro ŠD Mšec (18.000,-Kč), únor 
Bubenická show, MŠ a ZŠ Mšec (12.000,-Kč), únor 
Vybavení školní kuchyňky pro vaření žáků (10.000,-Kč), únor 
Regálový systém do kanceláře MŠ Tuřany (30.000,-Kč), březen 
Plavecký výcvik žáků 4.-5.tř.ZŠ Tuřany (20.000,-Kč), březen-květen 
Elektrická pánev do ŠJ Mšec (132.000,-Kč), duben 2022 
Hry pro MŠ Tuřany, didaktické programy, trička pro žáky 5.tř. ZŠ Tuřany (11.000,-Kč), duben 
Stolička na ohřev, ŠJ Mšec (25.000,-Kč), květen 
Kreativní materiál na tvoření MŠ Mšec (23.000,-Kč), květen 
Nový bojler, Tuřany (12.000,-Kč), květen 
Balíčky pro předškoláky  a budoucí prvňáky (15.000,-Kč), květen 
Namátková kontrola KHS STK v ZŠ Mšec (vše v pořádku, zcela bez závad), 11. 5. 2022 
Kontrola orgánů VZP (v pořádku, bez závad), 17. 5. 2022 
Přeprava žáků ZŠ Mšec na ŠvP (18.000,-Kč), červen 
Oprava elektrické pánve a konvektomatu v ŠJ Tuřany, umyvadlo (32.000,-Kč), červen 
Přeprava žáků ZŠ Mšec na plavecký výcvik (24.000,-Kč), červen 
Přeprava žáků ZŠ Tuřany na plavecký výcvik (18.000,-Kč), červen 
Plavecký výcvik žáků 4.-5.tř.ZŠ Mšec a 6.-7.tř. (68.000,-Kč), červen 
Pomůcky pro výuku všech MŠ (10.000,-Kč), červen 
Oprava sporáku v ŠJ Srbeč (10.000,-Kč), červen 
Kontrola a výměna hasicích přístrojů (HASKON, 18.000,-Kč), červen 
Přeprava žáků ZŠ Tuřany na ŠvP (48.000,-Kč), červen 
Šerpy pro žáky 9.třídy a předškolákům (10.000,-Kč), červen 
Servis datových projektorů v ZŠ Tuřany (10.000,-Kč), červenec 2022 
Skříně do učebny angličtiny v ZŠ Mšec (15.000,-Kč), červenec 
Nábytek do sborovny ZŠ Mšec, stoly, židle, police (37.000,-Kč), červenec 
Stolky a židličky pro děti MŠ Tuřany (22.000,-Kč), červenec 
Čištění koberců v MŠ a ZŠ Tuřany (11.000,-Kč), červenec 
Nákup a pokládka nového linolea v MŠ Srbeč (148.000,-Kč), červenec 
Oprava zdi v učebně ZŠ Tuřany (28.000,-Kč), červenec 
Rozvod nové internetové sítě, wifi MŠ Tuřany (51.000,-Kč), červenec 
Malování v MŠ  a ZŠ Tuřany (88.000,-Kč), červenec 
Revize a reinstalace PC techniky v ZŠ Tuřany, projektor (37.000,-Kč), srpen 2022 
Herní sestava s dopadovou plochou, hřiště MŠ Tuřany (180.000,-Kč), srpen 
Rekonstrukce podlahy učebny chemie v ZŠ Mšec (298.000,-Kč), srpen 
Nákup skříní, židle, instalace umyvadla v učebně chemie (54.000,-Kč), srpen 
Nákup šatních skříněk a lavičky do MŠ Tuřany (35.000,-Kč), srpen 
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Nákup lednice do ŠJ Mšec (35.000,-Kč), srpen 
Nákup pracovních sešitů pro žáky 1.třídy (40.000,-Kč), srpen 
Nákup nádobí, ubrusů, hrnců do ŠJ Tuřany (10.000,-Kč), srpen 
Zřízení Bosé stezky v MŠ Mšec, oprava zahradního domku (10.000,-Kč), srpen-září 
 

Pedagogická činnost, aktivity a prezentace školy na veřejnosti (přes 150 akcí): 
Porady vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ, ŠSP, HL.Ú., ŠJ, ŠD, MŠ, školník):  
10.9., 23.9., 6.10., 13.10., 2.11., 10.11., 18.11., 20. 11., 2.12., 21.12. – 2021;  
6. 1., 14. 1., 15. 2., 22. 2., 14. 4., 28. 4., 19. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6. 2022 

 
Pravidelné setkávání Školního parlamentu s vedením školy, měsíčně 
Metodické návštěvy SPC a PPP Slunce Stochov v ZŠ i MŠ, ZŘŠ, průběžně 
Personální podpora ZŠ, šablony, ZŘŠ a Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. 
Pracovní a provozní porady k nastavení nezbytných opatření, říjen 2021 – červen 2022 
 
Školení pedagogů k práci s IAT Mšec, Tuřany, Srbeč, srpen 2021 
Návštěva kina, 1., 2., 4., 5. třída ZŠ Tuřany, 9. 9. 2021 
Schůzka ŠSP a ZŘŠ s pedagogy a AP ZŠ Mšec ohledně žáků se SVP, 20. 9., 22. 9., 23. 9.  2021 
Ředitelské volno, ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany, 27. 9. 2021 
Projekt Den evropských jazyků, 1. – 4.třída ZŠ Mšec, 30. 9. 2021 
Hvězdárna Slaný, 4. – 5.třída ZŠ Mšec, 11. 10. 2021 
Veletrh vzdělávání Kladno, žáci 8. – 9.třídy, 13. 10. 2021 
Dopravní výchova, teorie, 4. - 5.třída ZŠ Tuřany,15. 10. 
Helloweenský den, tematické vyučování, 1.tř. ZŠ Tuřany, 25. 10. 
Anglické divadelní představení, 3. – 5.tř. ZŠ Tuřany, 25. 10. 
Helloweenský den, tematické vyučování, 5.tř. ZŠ Mšec, 26. 10. 
Dýňování, II.stupeň ZŠ Mšec, 26. 10. 2021 
Pedagogická rada ZŠ Mšec, třídní schůzky, 4. 11. 
Projekt Cestujeme po Evropě - Řecko, 5.tř. ZŠ Tuřany, 5. 11. 
Mšecká laťka, soutěž ve skoku vysokém, žáci II.stupně ZŠ Mšec, 5. 11. 
Třídní schůzky ZŠ Mšec, 9. 11. 2021  
Pedagogická rada ZŠ Tuřany, třídní schůzky 11. 11. 
Návštěva Úřadu práce, beseda, žáci 8. – 9.tř. ZŠ Mšec, 12. 11. 2021 
Elektronické zjišťování pohybových aktivit žáků ZŠ, ČŠI, ředitel a učitelé Tv, listopad 2021 
Každé pondělí od 22. 11. 2021 probíhalo pravidelné screeningové testování žáků ZŠ.  
Ředitelské volno, ZŠ Tuřany, 15., 16. 11. 2021 (epidemie nemoci) 
Uzavření školy ZŠ Tuřany, KHS, 18. – 19. 11. 2021 
Mikuláš ve škole, akce žáků 9.třídy, MŠ i ZŠ Mšec, 3. 12. 2021 
Mikuláš ve škole, MŠ i ZŠ Tuřany, MŠ Srbeč, 3. 12. 2021 
Třídní vánoční besídky v ZŠ, MŠ i ŠD, 20.–22. 12.2021 
Školská rada, první schůze, volby předsedy ŠR, 6. 1. 2022 
Ředitelské volno, ZŠ Mšec - zámek, havarijní stav potrubí, 7. 1. 2022 
Schůzka pedagogů I.st., žáci se SVP, ŠSP, ZŘŠ, 14. 1. 2022 
Dopravní výchova, IV., V.tř. Mšec, 17. 1. 2022 
Schůzka pedagogů II.st., žáci se SVP, ŠSP, ZŘŠ, 18. 1. 2022 
Pedagogická rada ZŠ Tuřany, třídní schůzky, 24. 1. 2022 
Pedagogická rada ZŠ Mšec, třídní schůzky, 25. 1. 2022 



10 
 

Divadlo Lampion, I. – V.třída ZŠ Tuřany, 26. 1. 2022 
Beseda Cestujeme po Evropě, ZŠ Tuřany, 9. 2. 2022 
Lezení do škol, ZŠ Tuřany, 21. 2. 2022 
Dopravní výchova, IV., V.tř. Mšec, 23. 2. 2022 
Masopust v MŠ Srbeč, 28. 2. 
Projekt Škola v pohybu (FAČR, ředitel školy), I.-IV.tř. ZŠ Mšec, 3. 3. 2022 
Dravci v MŠ Srbeč, 4. 3. 2022 
Basketbal chlapců, okresní kolo Rakovník, VIII.-IX.tř., 8. 3. 2022 
Preventivní program: Přátelství vs.šikana – bubnování, MŠ Mšec, MŠ Srbeč, ZŠ Mšec, 9. 3. 22 
Školní turnaj v šachu, 13 žáků 5.-9.tř. ZŠ Mšec, 10. 3. 2022 
Dopravní výchova, V.tř. Mšec, 11. 3. 2022 
Bruslení žáků II.stupně, zimní stadion Slaný, 11. 3. 2022 
MŠ Srbeč, zdravé vaření – Jak pejsek a kočička vařili kaši, 15. 3. 
Školní turnaj v dámě, 18 žáků 6. – 9.třídy ZŠ Mšec, 16. 3. 2022 
Bruslení žáků I.stupně ZŠ Mšec, zimní stadion Slaný, 18. 3. 2022 
Školní turnaj v dámě, 20 žáků 3. – 5.třídy ZŠ Mšec, 23. 3. 2022 
Fotografování dětí v MŠ Mšec a v MŠ Srbeč, 23. 3. 
Vybíjená, okresní kolo v Rakovníku, vybraní žáci 4.-5.tř.ZŠ Mšec, 24. 3. 2022 
Den otevřených dveří, ZŠ Mšec i ZŠ Tuřany, 25. 3. 2022 
Projektové vyučování – Belgie, žáci 5.tř. ZŠ Tuřany, 28.3. 
Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, 6.-7.tř. ZŠ Mšec, 29. 3. 
Noc s Andersenem, spaní ve škole, 1.-5.tř. ZŠ Tuřany, 3.-9.tř. ZŠ Mšec, 31. 3. 2022 
Bruslení žáků I.stupně ZŠ Tuřany, zimní stadion Slaný, 1. 4. 2022 
Plavecký výcvik žáků 4.-5.tř. ZŠ Tuřany, bazén Tuchlovice, březen – květen 2022 
Zápis do 1.třídy ZŠ Mšec, 6. 4. 2022 
Velikonoční jarmark pro veřejnost, žáci 1.-9.tř. ZŠ Mšec, 12. 4. 2022 
Zápis do 1.třídy ZŠ Tuřany, 13. 4. 2022 
Pedagogická rada ZŠ Mšec, třídní schůzky, 19. 4. 2022 
Skok vysoký, žáci 4.-5.tř. ZŠ Tuřany, tělocvična Mšec (příprava na 4.ODM), 20. 4. 2022 
Pedagogická rada ZŠ Tuřany, třídní schůzky, 21. 4. 2022 
Uklízíme bez hranic (Ukliďme Česko!), ZŠ Mšec, 22. 4. 2022 
Fotografování žáků a tříd ZŠ Mšec, 26. 4. 
Hudební program ve školní družině Mšec, kytara a ŘŠ, 26. 4. 2022 
Zápis do 1.třídy ZŠ Mšec, náhradní termín, 27. 4. 2022 
Bojové sporty, tělocvična, žáci 1.-9.tř. ZŠ Mšec,10. 5. 2022 
Botanická zahrada Praha, výstava motýlů, žáci 2.-3.tř. ZŠ Tuřany, 12. 5. 2022 
Zápis k předškolnímu vzdělávání dětí, MŠ M + T + S, 12. 5. 2022 
Pěší poznávací výlet ke kostelu sv. Trojice, MŠ Mšec, 13. 5. 
Výlet do hvězdárny ve Slaném, MŠ Mšec, 18. 5. 2022 
Výlet do Lánské obory, žáci 3.-4.tř. ZŠ Mšec, 20. 5. 
Exkurze Praha – Muzeum iluzí, žáci 6.,9.tř. ZŠ Mšec, 20. 5. 
Náhradní plavecký výcvik (4 lekce) pro žáky 6.-7.třídy ZŠ Mšec, bazén Rakovník, květen 2022 
Plavecký výcvik žáků 4.-5.tř. ZŠ Mšec, bazén Rakovník, duben – červen 2022 
Přípravný výjezd zaměstnanců školy (16 osob) pro organizaci Školy v přírodě, 13.-14.5.2022 
Škola v přírodě (sportovně rekreační pobyt), 103 žáků 3.-9., Vojtův mlýn, Čistá, 23.-27.5.2022 
Projekt Cestujeme po Evropě – Dánsko, 5.tř. ZŠ Tuřany, 30. 5. 2022 
Geologická vycházka po okolí Mšece – Jedomělice, žáci 8.-9.tř., 30. 5. 
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Elektronické testování ČŠI žáků 5.třídy, květen – červen 2022 
Dětský den v ZŠ Tuřany, ZŠ Mšec, 1. 6. 2022 
Neviditelná výstava Praha, žáci 8.tř., 6. 6. 
Pasování na čtenáře ve slánské knihovně, žáci 1.tř.ZŠ Tuřany, 7. 6. 
4. Olympiáda dětí a mládeže svazkové školy, Lány, 8.-9.6. 2022 
Výlet do ZOO Zájezd a na hrad Okoř, MŠ Mšec, 9. 6. 2022 
Zápis pro ukrajinské žáky a děti, ZŠ Mšec, MŠ Mšec, MŠ Tuřany, MŠ Srbeč, 14. 6. 2022 
Pedagogická rada ZŠ Tuřany, 15. 6. 2022 
Slavnostní rozloučení s předškoláky MŠ Mšec na Obecním úřadě, 15. 6. 
Fotbalové utkání dětí MŠ Mšec a MŠ Tuřany, 16. 6. 2022 
Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ Mšec, 16. 6. 2022 
Škola v přírodě (sportovně rekreační pobyt), žáci ZŠ Tuřany, Jáchymov, 20.-24. 6. 2022 
Úprava předzahrádky ZŠ Mšec, žáci 5.-8.tř., 20.-21. 6. 
Třídní výlet do Tuřan, žáci 2.tř.ZŠ Mšec, 21. 6. 
Pedagogická rada ZŠ Mšec, 21. 6. 2022 
Výlet do Muzea ve Slaném, MŠ Srbeč, 21. 6. 2022 
Železniční muzeum Lužná u Rakovníka, žáci 1.tř.ZŠ Mšec, 22. 6. 2022 
Třídní výlet do Prahy, památky, žáci 3.-5.tř.  ZŠ Mšec, 27. 6. 
Nocování ve škole, žáci 5.třídy ZŠ Mšec, 27. 6. 
Mšecká laťka, soutěž žáků (37) 5.-9.tř. ve skoku vysokém, 28. 6. 2022 
Nocování ve škole, žáci 3.-4.třídy ZŠ Mšec, 28. 6. 
Rodiče na grilu, společná akce pro rodiče dětí MŠ a žáků ŠD Mšec na školní zahradě, 28. 6. 
Vycházka k rybníku Punčocha, žáci 8.tř.ZŠ Mšec, 29. 6. 
Slavnostní rozloučení s žáky 9.třídy ZŠ Mšec, 30. 6. 202 
 

Zpráva o činnosti školních družin 
 
Školní družina ZŠ Mšec, I., II. a III. oddělení: 
V průběhu školního roku pracovala všechna tři oddělení naší družiny podle ŠVP a příslušných 
plánů ŠD. Některé akce a činnosti, které nemohly být z epidemiologických, organizačních a 
časových důvodů uskutečněny, budou zařazeny v novém školním roce.  
V prvním i ve druhém oddělení jsme pracovali podle celoročního projektu: „Poznáváme 
všemi smysly,“ kde každý měsíc měl svůj název (př. Místo, kde žijeme, Sport pro každého, 
Člověk a jeho zdraví…), od kterého se odvíjely jednotlivé činnosti a hry. Pokračovali jsme ve 
vedení tvořivých deníčků, jejichž cílem bylo vyjádřit pocity a myšlenky, získat oblibu v psaní a 
kreslení a obohatit jazykové a umělecké schopnosti na základě pravidelného procvičování. 
Velkou pozornost jsme se opět snažili věnovat rekreačním pohybovým aktivitám v přírodě a 
také oblíbeným výtvarným a pracovním činnostem (celoroční kalendáře, výtvarné soutěže…).  
Naši malí badatelé se věnovali výrobě meteo pomůcek (větrná korouhvička, vlhkoměr, 
srážkoměr…), bezobratlým živočichům, stromům, planetám naší sluneční soustavy a jarním 
květinám. To vše děti objevovaly z větší části v přírodě a učily se chápat svět kolem sebe v 
souvislostech.  
Podařilo se nám zrealizovat projekt: „Naše zahrádka.“ Děti osázely záhon hráškem, 
ředkvičkami, salátem, řeřichou a dalšími rostlinkami. O zahrádku se pečlivě staraly a ze 
sklizených plodin si připravily zdravou svačinku. Celý rok jsme všichni pečovali o koutek živé 
přírody-vodní želvu Terezku.  
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Ve třetím oddělení došlo v listopadu k výměně paní vychovatelky, kdy stávající vychovatelka 
posílila kolektiv v místní MŠ a nová vychovatelka převzala III. oddělení. Děti se převážně 
věnovaly volným pracovním a výtvarným činnostem, skupinovým i společným hrám dle 
ročního plánu. Do každodenního programu byly zařazeny pohybové aktivity.  
Ve druhém pololetí k nám přibyly také ukrajinské děti, které se celkem rychle a dobře 
přizpůsobily režimu v ŠD.  
Jako každoročně jsme ve všech odděleních formou kruhu přátelství a kamarádství a 
družinových schránek společně řešili konflikty mezi dětmi, snažili jsme se o vzájemnou 
toleranci, spolupráci a ohleduplnost. Velkou pozornost jsme věnovali bezpečnosti a prevenci 
rizikového chování. V průběhu školního roku se uskutečnilo několik družinových akcí a 
projektů (sportovní akce, karneval, kadeřník, vaření, vědomostní soutěže, spolupráce s 
kroužkem Indiánská stezka…). Velmi dobrá spolupráce byla s paní učitelkami a asistentkami z 
I. stupně ZŠ. Společně s I. i II. stupněm ZŠ a také s MŠ jsme uspořádali velikonoční jarmark, 
který sklidil u rodičů i veřejnosti velký úspěch.  
V rámci spolupráce s MŠ proběhla společná akce s rodiči: „Rodiče na grilu.“ Děti z družiny 
připravily pro kamarády a budoucí prvňáčky z MŠ hry a soutěže na stanovištích. Všichni jsme 
si užili příjemné odpoledne na dětském hřišti s opékáním špekáčků a s bohatým 
občerstvením, které donesly šikovné maminky. Spolupráci s rodiči bychom rádi rozšířili o 
nové společné akce, dle zájmu rodičů, možnosti a času.  
Poděkování patří panu řediteli a také rodiči M. Dvořákovi, který opět navštívil naši družinu s 
kytarou a pěknými písničkami. Věříme, že i v novém školním roce se budeme naplno věnovat 
našim oblíbeným hrám, činnostem a projektům a všechny společné akce si užijeme. 
Doufáme také, že se v blízké budoucnosti podaří získat vhodný prostor pro III. oddělení ŠD 
(pravděpodobně i pro potřebné IV. oddělení), který by zároveň sloužil také pro realizaci 
zájmových kroužků (výtvarný kroužek, dramatický), ale i jiných školních a družinových aktivit. 
 
Roční plán ŠD pro školní rok 2021/2022 byl dodržen. 
         

Iveta Zemanová, vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ Mšec 

 

Školní družina ZŠ Tuřany, I., II. a III. oddělení: 
Ve školním roce 2021/2022 byla otevřena 3 oddělení ŠD na pracovišti ZŠ Tuřany. Celkem se 
přihlásilo 75 žáků z 1. – 5. ročníku.  
 

I.oddělení ŠD 21 žáků Eliška Dvořáková 

II.oddělení ŠD 27 žáků Stanislava Trappová 

III.oddělení ŠD 27 žáků Alena Hašková 
 

Žáci byli do ŠD přijímáni na základě vyplněné přihlášky. Evidence a veškerá agenda byla 
vedena na webovém školním informačním systému ŠKOLA ONLINE. ŠD Tuřany má 
zpracovaný vlastní Školní vzdělávací program. Činnost ŠD je organizovaná podle Celoročního 
plánu ŠD, rozpracovaného na jednotlivé měsíce. Rodiče byli o činnosti ŠD informováni 
formou týdenních plánů ŠD, které byly aktuálně vyvěšeny na nástěnce ŠD v přízemí školy.  
ŠD má také vlastní záložku na webových stránkách školy: 
http://www.skolabezhranic.cz/turany/druzina/, kterou spolu s facebookem školy využívá k 
prezentaci aktivit a fotografií z akcí ŠD. Své aktivity prezentuje také v místním Tuřanském 
měsíčníku. 



13 
 

Na začátku školního roku 2021/22 byli rodiče i děti seznámeni s Řádem ŠD, organizací a 
bezpečností během jednotlivých aktivit. Jednotlivá oddělení si vytvořila vlastní pravidla, která 
se učila respektovat.  
Priority školní družiny: zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, pravidelný 
pobyt venku – vycházky do okolí, pohybové hry na školní zahradě, v lese i dětském hřišti, 
rozvoj všestranných schopností, zručnosti, obratnosti i specifického nadání dětí, upevňování 
přátelských vztahů mezi vrstevníky jako prevence šikany a rizikového chování.  
Zájmové činnosti: prostřednictvím zájmových činností jsme se snažili rozvíjet osobnost 
dítěte po tělesné i duševní stránce (s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem dětí) – dát 
dětem prostor pro seberealizaci, pro rozvoj pohybových dovedností a poznání. Činnosti 
organizované ve ŠD: Sportovní zájmová činnost, Hudební zájmová činnost, Výtvarná zájmová 
činnost, Přírodovědná zájmová činnost, Pracovní zájmová činnost, Dramatická zájmová 
činnost.  
Odpočinková činnost: plnila psychohygienické poslání, zajišťovala dětem odpočinek a 
relaxaci po vyučování (odstraňování únavy, regenerace sil). Probíhala formou volných i 
organizovaných her ve ŠD. Děti využívaly stolní hry školní družiny, rády si malovaly, řešily 
kvízy a křížovky, prohlížely školní časopisy. Probíhalo i společné předčítání dětských knih ze 
školní knihovny, časopisů.  
Rekreační činnost: K pohybovým a rekreačním činnostem jsme využívali především školní 
zahradu, dětské a fotbalové hřiště a nedaleký lesík Rokličky. Vycházky do okolí byly tematicky 
zaměřené na poznávání okolí i rozvíjení jednotlivých oblastí vědění. Při některých činnostech 
docházelo ke spojování oddělení. Cílem záměru bylo budování pozitivních mezitřídních 
vztahů, vzájemná spolupráce, komunikace a respekt, hlubší poznávání spolužáků z jiných 
tříd, tolerance věkových rozdílů a schopností. Zároveň také hravé soutěžení, fair play hra, 
posilování sociálních dovedností a vytváření dobrých vztahů mezi dětmi.  
Příprava na vyučování: K přípravě na vyučování jsme využívali interaktivní tabuli a výukové 
programy na PC v počítačové učebně. Hráli jsme didaktické hry zaměřené na rozvíjení 
všeobecných schopností, znalostí a dovedností a upevňování učiva daných ročníků. Děti měly 
možnost využít tuto dobu k vypracování domácích úkolů.  
Při ŠD pracovaly zájmové kroužky (Šikulky, Zumba a pohybové hry) pod vedením externího 
pracovníka, další kroužek Veselá věda vedl kmenový pracovník. O kroužky byl velký zájem, 
proto bychom v nich rádi pokračovali i příští školní rok.  
 
Roční plán ŠD pro školní rok 2021/2022 byl dodržen. 
 

Stanislava Trappová, vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ Tuřany 

 

Zpráva o činnosti mateřských škol Tuřany, Mšec a Srbeč 

  
Mateřské školy se řídi ŠVP, který je v souladu s RVP PV: “Sluníčko a zvířátka poznávají svět“. 
Motto školy: Poznáváme život všemi smysly.  
Cílem našeho vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti každého dítěte se zaměřením na 
individuální přístup tak, aby činnosti a aktivity odpovídaly možnostem každého dítěte. 
Vedeme děti k samostatnosti ve všech oblastech. Podporujeme všestranný rozvoj dětí. 
Učíme děti komunikaci mezi sebou i dospělými. Pomáháme dětem si osvojovat dovednosti, 
návyky a postoje, které jsou základem pro život ve společnosti. Učíme děti vnímat sama sebe 
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jako součást okolního světa a přírody. ŠVP je tvořen z možných podtémat (vzdělávací obsah). 
Myšlenkové mapy a náplně jednotlivých částí tvoří učitelky dle situace a podmínek ve třídě.  
 
Do mateřské školy Tuřany bylo ve školním roce 2021/2022 zapsáno 48 dětí, z toho 1 dítě 
s asistentkou pedagoga. 13 dětí odešlo do ZŠ. K zápisu do mateřské školy přišlo 28 dětí. 
Zároveň došlo k navýšení kapacity školky (povoleno KHS STK pro školní rok 2022/23) na 56 
dětí. Odloženou školní docházku mají 4 děti. K předškolní docházce bylo přijato 19 dětí. 
 
Nejzajímavější akce mateřské školy Tuřany: 
Výlet do lesa, procházka k rybníku Novas, výstava Podzimníčků, čertovský rej, vánoční 
nadílka, čarodějnický rej, výlet Mšec, výlet Mirakulum, koktejlová party, MDD na zahradě, 
fotografování, fotbálek, barevný den, ukázka ptactva, rozloučení s předškoláky s disco 
 
Do mateřské školy Mšec bylo ve školním roce 2021/2022 zapsáno 49 dětí, z nichž 14 odešlo 
do ZŠ. K zápisu do mateřské školy přišlo 17 dětí a 17 dětí bylo přijato. 
 
Nejzajímavější akce mateřské školy Mšec: 
Výlet do lesa, sběr kaštanů pro lesníky, výroba Podzimníčků a výstava, čertovský rej, vánoční 
nadílka, poznávací výlet ke kostelu sv. Trojice, hvězdárna Slaný, sportovní den, fotbálek, 
fotografování, bubnování, rozloučení s předškoláky, akce s ŠD Mšec „rodiče na grilu“ 
                                                                                                                                                                                        
Do mateřské školy Srbeč bylo ve školním roce 2021/2022 zapsáno 22 dětí, z toho 1 dítě 
s asistentkou pedagoga. Do ZŠ odešly 4 děti. K zápisu do MŠ přišlo 6 dětí, byly přijaty 4 děti. 
Odloženou školní docházku má 1 dítě. 
 
Nejzajímavější akce mateřské školy Srbeč: 
Výroba a výstava Podzimníčků, čertovský rej, vánoční nadílka, čarodějnický den, indiánský 
den, turnaj ve fotbálku, výlet Muzeum Slaný, zdravé vaření, bubnování, fotografování, dravci 
ve školce, rozloučení s předškoláky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Vzdělávací obsah MŠ Mšec, Tuřany, Srbeč 
Poznáváme svět na podzim     Poznáváme svět v létě  

podtémata:                                                       podtémata: 

Naše mateřská škola                                            Kdo, co, čím? Řemesla 

Učím se být kamarád                                           Smysly 

Kde žiji?                                                               Části lidského těla 

Naše obec                                                             Zdraví 

Posvícení                                                              Planeta Země 

Ovoce a zelenina                                                  Vesmír 

Podzim na poli                                                     Čím cestujeme? 

Podzim na zahradě                                               Děti mají svátek 

Podzim v lese                                                       Těšíme se na prázdniny 

Nářadí a stroje 

Podzimníčci      Poznáváme svět na jaře 

Máváme létu      podtémata: 

Když padá listí     Kniha přítel člověka 

Počasí na podzim     Z pohádky do pohádky 

Moje zdraví      Hračka 
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Halloween      Masopust - karneval 

       Jaro v trávě 

Poznáváme svět v zimě     Jaro na zahradě    

podtémata:      Svátky jara     

Čert a Mikuláš      Čarodějnice     

Tradice a zvyky      Domácí zvířata   

Advent       Les      

Zpíváme koledy     Volně žijící zvířata   

Výroba ozdob a dárků    Vodní říše     

Tři králové      ZOO      

Zima       Moje rodina - maminka  

Zvířata v zimě       

Zimní sporty    

Zápis do školy      Bc. Jitka Svobodová, vedoucí MŠ 

               

Zpráva výchovné poradkyně 

pracoviště ZŠ a MŠ Mšec, pracoviště ZŠ a MŠ Tuřany, pracoviště MŠ Srbeč  

 

V tomto školním roce byli vyšetřeni všichni žáci, kterým končila platnost doporučení 

školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V případě potřeby vyšetření v PPP nebo ve SPC byly vyplněny Školní dotazníky u žáků  

ZŠ Mšec a ZŠ Tuřany. 

 

ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany, MŠ Srbeč, MŠ Mšec, MŠ Tuřany 

V průběhu školního roku 2021/2022 proběhly schůzky výchovné poradkyně a školního 

speciálního pedagoga s pedagogy a s asistenty pedagoga ohledně žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve škole. 

V září byly podány žádosti o vypracování IVP; byly podepsány Informované souhlasy 

v Doporučeních školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve škole. 

Za 2. pololetí školního roku 2021/2022 byla vypracována Hodnocení plnění IVP. 

Proběhly konzultace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k IVP. 

 

ZŠ Mšec 

Zajistila jsem pro naše deváťáky Atlasy školství (přehled středních škol ve Středočeském 

kraji a v Praze), propagační materiály, informace, letáky k dalšímu studiu. 

S žáky 9. ročníku proběhlo několik konzultací k volbě povolání (v konzultačních hodinách, 

ale i mimo konzultační hodiny). 

13.9.2021 Veletrh vzdělávání, Dům kultury Kladno Sítná, pro žáky 8. a 9. ročníku. 

12.11.2021 Veletrh práce a vzdělávání, Kulturní centrum Rakovník, pro žáky 9.ročníku. 

12.11.2021 Beseda s ÚP Rakovník v 8. a 9.ročníku na téma volba střední školy, Profitest. 

24.11.2021 proběhly individuální schůzky pro rodiče žáků 9.ročníku, předání dvou přihlášek, 

rodiče byli podrobně informováni o vyplnění přihlášek a zápisového lístku na střední školy 

s talentovou zkouškou.  

V týdnu od 14.2.2022 do 18.2.2022 znovu proběhly individuální schůzky pro rodiče žáků  

9.ročníku, předání dvou přihlášek, rodiče byli podrobně informováni o vyplnění přihlášek a 

zápisového lístku na střední školy.  

14.2.2022 proběhly individuální schůzky pro rodiče žáků 5.ročníku, předání dvou přihlášek, 

rodiče byli podrobně informováni o vyplnění přihlášek a zápisového lístku.  
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Ve školním roce 2021/2022 proběhla pětkrát individuální konzultace s rodiči žáka v ZŠ Mšec 

(P.V.; M.D.; E.S.; A.R.; E.Ř.). 

Ve školním roce 2021/2022 výchovně vzdělávací komise neproběhla. 

 

ZŠ Tuřany  

10.2.2022 proběhly individuální schůzky pro rodiče žáků 5.ročníku, předání dvou přihlášek, 

rodiče byli podrobně informováni o vyplnění přihlášek a zápisového lístku. 

Ve školním roce 2021/2022 proběhla dvakrát individuální konzultace s rodiči žáka v ZŠ 

Tuřany (M.B.).  

Ve školním roce 2021/2022 výchovně vzdělávací komise neproběhla. 

  

ZŠ a MŠ Mšec, ZŠ a MŠ Tuřany, MŠ Srbeč 
V průběhu 1. pololetí a 2. pololetí školního roku 2021/2022 konzultace s PPP SK Rakovník,             

s PPP SK Kladno, se SPC Rakovník, se SPC a s PPP Slunce Stochov, se SPC Kladno, se SPC 

Praha, se ŠPZ Koloběžka Kladno, s Policií ČR, s Okresním soudem v Rakovníku,  s Odborem 

sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy Slaný, s Odborem sociálních věcí, 

zdravotnictví, školství a tělovýchovy Teplice, s OSPOD Rakovník. 

V 1. pololetí i ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 odeslány zprávy pro OSPOD Rakovník; 

zprávy pro Odbor sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy ve Slaném; pro Odbor 

sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy v Teplicích; pro Policii ČR. 

V říjnu 2021 setkání výchovných poradců na ÚP v Rakovníku. 

V listopadu 2021 metodická návštěva PPP Rakovník (kontrola dokumentace žáků                                  

se speciálními vzdělávacími potřebami, činnosti výchovné poradkyně, sledování 

individuálního přístupu k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, 

pedagogická intervence, doučování, konzultace týkající se podpůrných opatření, spolupráce s 

rodiči). 

V 1. pololetí i 2. pololetí školního roku 2021/2022 proběhly náslechy výchovné poradkyně 

v hodinách u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany, MŠ Srbeč, 

MŠ Mšec, MŠ Tuřany. 

V lednu 2022 v rámci DVPP – VP zahájila studium speciální pedagogiky na UK Praha. 

V únoru 2022 proběhla osobní návštěva ve SPC Rakovník (kontrola dokumentace žáků                              

se speciálními vzdělávacími potřebami, činnosti výchovné poradkyně, sledování 

individuálního přístupu k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, 

pedagogická intervence, doučování, konzultace týkající se podpůrných opatření, spolupráce s 

rodiči). 

V květnu 2022 metodická návštěva PPP Rakovník v MŠ Mšec. 

V červnu 2022 osobní návštěva v PPP Kladno (kontrola dokumentace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, činnosti výchovné poradkyně, sledování individuálního přístupu                          

k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich reedukace, pedagogická intervence, 

doučování, konzultace týkající se podpůrných opatření, spolupráce s rodiči). 

 

Všichni zaměstnanci, žáci a rodiče měli možnost navštívit výchovného poradce 

v konzultačních hodinách, v budově zámku nebo na hlavní budově ZŠ Mšec, v budově ZŠ 

Tuřany.                                               

 

Zpracovala Mgr. Hana Kvapilová, výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Bez hranic 
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Zpráva školního speciálního pedagoga 
 

Během školního roku 2021/22 probíhaly průběžně konzultace a rozbory obtíží s výchovnou 
poradkyní, vedením školy, s jednotlivými vyučujícími a asistenty pedagoga, s rodiči žáků a 
samotnými žáky, u kterých vznikla potřeba nastavení jiných výukových metod a nabízela se 
myšlenka vytvoření PLPP. 
 
Probíhaly depistážní návštěvy ve třídách během výuky a případně i následná diagnostika 
vytipovaných žáků. 
Probíhaly depistáže u předškolních dětí v MŠ. Cílem těchto depistáží bylo v 1. pololetí 
vytipovat nezralé žáky pro vstup do 1. ročníku a informování rodičů a učitelek MŠ, ve 2. 
pololetí byly depistáže zaměřeny na zefektivnění práce učitelů s předškolní tématikou, 
sociohry a další aktivity. Téměř všichni předškoláci se aktivně a zrale zapojovali do všech 
činností. O individuálních zvláštnostech a jejich možné nápravě a doporučení, jak s dětmi 
pracovat, byly informovány vyučující v MŠ a následně všichni rodiče na individuální 
konzultaci.  
 
Několikrát proběhla konzultace s pracovníky PPP Rakovník, SPC Rakovník, SPC Stochov 
Slunce a PPP Kladno, PPP Koloběžka Kladno. 
 
Uskutečněno bylo několik individuálních schůzek s žáky a vyučujícími, ohledně vztahových      
a osobních problémů a problémů s chováním (zejména v 6., 7. a 8. ročníku). Bylo 
uskutečněno několik schůzek ohledně žáka 9.ročníku, u něhož začal probíhat proces změny 
pohlavní identity. 
S rodiči byly konzultovány také obtíže v komunikaci a nespokojenost s hodnocením či 
nastavením PO svých dětí. 
 
Byly uskutečněny individuální i skupinové schůzky s asistentkami pedagoga, kde bylo nejvíce 
konzultováno, jak s žáky pracovat, jak pracovat s pomůckami a jakým způsobem pracovat            
a komunikovat s rodiči těchto žáků. Řešeni byli také problematičtí žáci. 
Během školního roku byl vytvořen Plán pedagogické podpory - PLPP - celkem 11ti žákům. 
Plány byly vyhodnocovány a upravovány především dle konkrétních potřeb z pohledu 
třídních učitelů a dalších vyučujících, nejpozději do 3 měsíců od jejich vytvoření. Cílem PLPP 
bylo nastavit žákům, kteří ve výuce selhávají, učivo tak, aby jej zvládli - i když třeba jinou 
formou, jiným hodnocením, jinými metodami, se zpožděním, a aby zažívali úspěch a nikoli 
jen selhávání. Podmínkou uplatňování PLPP byl a nadále bude aktivní přístup ze strany 
vyučujících, žáků i rodičů. 
V případě vyhodnocení PLPP jako neúčinného byli žáci na žádost zákonných zástupců 
odesláni k vyšetření v PPP. 
Žáci, kteří byli vyšetřeni v PPP, jsou vedeni v evidenci formou vzdělávání podle IVP nebo IPP. 
Během školního roku bylo vytvořeno 15 individuálních plánů podpory - IPP. 
Zároveň jsme využili metodické podpory zapojením do projektu IKAP II. 
V době Mimořádných či karanténních opatření byla výše uvedeným žákům a rodičům 
poskytována podpora a pomoc “na dálku” - e-mailem, videohovorem, telefonicky. 
 

Zpracovala Mgr. Pavlína Skleničková, školní speciální pedagog. 
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Zpráva školního metodika prevence (ŠMP) 

 

Naše škola má vypracovanou Strategii systémového řešení primární prevence rizikového 

chování ve škole, která obsahuje mj. Preventivní program a Krizový plán, včetně programů 

Prevence záškoláctví, Prevence šikany a extrémních projevů agrese a kyberšikany. 

Preventivní program (PP) je zpracován na základě provedené evaluační analýzy PP z 

předchozího roku. Při jeho vypracování spolupracují i další pedagogové a vedení školy. 

Škola zároveň využívá testování žáků certifikovanými testy DORIOS, které anonymně 

monitorují případné vznikající potíže jednotlivců i tříd v devíti rizikových oblastech. 

Jako hlavní cíl primární prevence bylo stanoveno omezit na minimum stávající výskyt 

rizikových jevů a zvyšování odolnosti žáků vůči všem projevům rizikového chování (RCH). 

Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím navození příznivého sociálního klimatu ve škole 

a vytvořením pozitivní atmosféry, dále podporou rozvoje znalostí a sociálních dovedností 

žáků, jež jim umožní činit vhodná rozhodnutí ve vztahu k různým formám rizikového 

chování.  

Mezi specifické cíle patří především:  

Předcházet šikaně, kyberšikaně a agresivnímu chování a snížit četnost výskytu tohoto RCH 

Předcházet vandalismu a snížit četnost výskytu tohoto RCH 

Předcházet užívání návykových látek (tabák, alkohol, OPL),snížit četnost výskytu RCH 

Předcházet skrytému záškoláctví a snížit velké počty omluvených hodin u některých žáků, 

zvýšit povědomí žáků i rodičů o významu vzdělávání  

Aktivně působit zejména v oblasti chování žáků, v oblasti duševního zdraví a sociálních 

dovedností formou diskusí, besed, dramatické výchovy, skupinové terapie a individuálního 

přístupu k žákovi s využitím výsledků testování DORIOS 

Učit žáky využití vlastního volného času s odkazem na kroužky, sportovní oddíly, kulturní 

činnost, další vzdělávání, záliby, koníčky 

Co nejvíce zapojit do programu prevence všechny pedagogické pracovníky 

Pokračovat v dobré spolupráci s rodiči a prezentovat školu na veřejnosti 

Primární prevence rizikového chování 

Specifická prevence je na škole uskutečňována v rámci vzdělávacího procesu, preventivní 

témata jsou obsažená ve školním vzdělávacím programu. Preventivní programy jsou 

realizovány školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky, zároveň 

využíváme k realizaci preventivních programů i organizace, které se danou problematikou 

zabývají.  
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Nespecifická prevence probíhá též v rámci vzdělávacího procesu ve formě školních akcí,  

jednorázových akcí tříd a volnočasových aktivit.  

Pro pedagogy je metodickým pomocníkem školní metodik prevence, který koordinuje 

prevenci na škole a metodicky ji vede. Všichni pedagogičtí pracovníci provádějí primární 

prevenci RCH ve výuce svých předmětů, zároveň dohlížejí na důsledné dodržování školního 

řádu, který je jedním z pilířů zajištění bezpečnosti ve škole a z jeho nedodržování se vyvozují 

důsledky. Třídní učitelé i ostatní pedagogové se podílejí na tvorbě preventivních aktivit a 

spolupracují s jejich realizací. Monitorují výskyt rizikového chování, aktuálně reagují na 

případné problémy a dle potřeby zavádějí třídnické hodiny. 

Předpokladem úspěšné prevence je spolupráce celého pedagogického sboru a vedení školy se 

školním metodikem prevence. Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště, které 

poskytuje poradenské služby žákům, rodičům i učitelům školy. Jeho členy jsou výchovný 

poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog. Informovanost probíhá 

prostřednictvím porad a individuálních setkání, aktuální případy RCH jsou řešeny okamžitě. 

Školní metodik prevence (ŠMP) 

ŠMP poskytuje průběžné konzultace žákům ve vymezených hodinách v určené místnosti pro  

konzultace,  samozřejmostí  je  přístup  k internetu  s vyhledáváním  potřebných  informací  a  

kontaktů. Pravidelně poskytuje individuální konzultace i pedagogům školy. 

Pedagogové jsou seznamováni s informacemi o prevenci na pedagogických poradách. 

ŠMP  v rámci školy úzce spolupracuje v oblasti prevence s: 

- výchovným poradcem 

- vedením školy  

- třídními učiteli 

- ostatními pedagogickými pracovníky 

- členy školního poradenského pracoviště, školním speciálním pedagogem 

- pedagogickými pracovníky MŠ 

 
ŠMP standardně: 

- získává informace pro včasné odhalování rizik (monitoring) 

- plánuje realizaci preventivních intervencí (PI) 

- evaluuje - standardními způsoby získává zpětnou vazbu o preventivních intervencích 

(poskytnutých v rámci PP)  

- ověřuje plánované aktivity (definované v PP) na základě výsledků z hodnocení 
 

Spolupráce ŠMP s rodiči:  

- rodiče jsou informováni o strategii PP 

- jsou realizovány školní akce pro děti a rodiče 

- ŠMP si ve stanovených situacích zve rodiče na konzultace 

- ŠMP poskytuje rodičům informační letáky 

- rodiče mají zájem o spolupráci se školou 
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Preventivní aktivity realizované ve školním roce 2021/22 

V letošním školním roce bylo uskutečněno více než 150 aktivit, souvisejících s výukou a 

prevencí RCH. Primární prevence RCH probíhala především formou různých školních akcí, 

mezi které patří realizace konkrétních preventivních aktivit a programů a dále školní výlety, 

vycházky, exkurze, tematické výlety, návštěvy kin a divadel, projektové vyučování, 

pochodová cvičení, sportovní akce, dopravní výuka, soutěže a olympiády v rámci 

jednotlivých předmětů atp.  

Taktéž probíhala i ve formě volnočasových aktivit organizovaných školou a dalšími 

organizacemi ve formě kroužků atp. 

I letošní školní rok se neobešel bez některých opatření související s nemocí covid. Výuka 

probíhala často ve dvou rovinách, kdy současně probíhalo klasické vyučování souběžně s 

výukou online. Dokonce došlo i na částečné uzavření školy. Tato situace byla poměrně 

náročná, neboť docházelo ke ztrátě přímých kontaktů mezi žáky, popř. se spolu scházela 

pouze část třídy, která se soustavně měnila a ucelený kolektiv byl takřka vzácností. Naštěstí se 

ve II. pololetí situace relativně stabilizovala a jarní školní akce již mohly běžet v plném 

proudu podle plánů. Mezi nejvýznamnější akce, které se podařilo zrealizovat, patří již tradiční 

Olympiáda dětí a mládeže a Škola v přírodě. Obě tyto akce jsou organizovány pro celou školu 

a setkávají se s velkým pozitivním ohlasem mezi žáky i jejich rodiči.  

Konkrétní preventivní aktivity realizované v rámci cílené primární prevence RCH 

Třída Preventivní aktivita - název Realizátor Měsíc 

celá škola Třídnické dny TU , ŠMP 9 

6. - 9. RESPEKT ŠMP 10 

celá škola Cizí číslo TU, ŠMP 11 

6. - 9. Offline ŠMP 12 

6. - 9. Co na to tělo a duše? ŠMP 1 

6. Šikana a kyberšikana ŘŠ 1 

7.-8. Šikana a kyberšikana ŘŠ 3 

6. - 8. Testování DORIOS  ŘŠ 3,4 

celá škola Přátelství vs. šikana - Bubnování Sound & Joy, z. s. 3 

6. - 9. Agrese kolem nás – jak se zachovat ŠMP 4 

celá škola Škola v přírodě ŘŠ, všichni PP 5,6 

8. - 9. Kam kráčím ŠMP 6 

celá škola 4.ODM ŘŠ 6 

celá škola Třídnické dny TU , ŠMP 6 

 

 

 



21 
 

Řešené případy rizikového chování 

V uplynulém školním roce bylo jako nejzávažnější projev RCH řešeno přinesení nikotinových 

sáčků do školy a následná ukázka spolužákům na WC, kde došlo i k užití. 

Dále bylo řešeno několik případů skrytého záškoláctví, kdy žáci zneužívali karantény.  

Mezi další řešené případy RCH patřilo podezření ze šikany, vulgární chování, ničení školního 

majetku a vandalismus a další případy problémového chování jako lhaní a podvody, 

pomlouvání mezi spolužáky, nevhodná komunikace prostřednictvím chytrých telefonů, rvaní 

se, neplnění školních povinností. 

Škola také řešila mimoškolní aktivity žáků na zastávce a v jejím okolí, kdy docházelo k 

vandalismu a ničení obecního majetku 

Všechny tyto případy byly řešeny formou pohovoru se žáky a jejich zákonnými zástupci, 

případně svoláním výchovné komise, kárnými opatřeními, sníženou známkou z chování. 

Příští školní rok 22/23 

Aktuálně je třeba věnovat velkou pozornost prevenci v oblasti používání internetu, kde žáci 

tráví čím dál větší část volného času. Zároveň je potřeba žákům nastínit jiné možnosti trávení 

volného času, mj. prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit organizovaných školou i 

ostatními organizacemi a také upevňováním jejich třídních kolektivů, kde dochází k velké 

sociální interakci. 

Vypracovala: Mgr. Hana Sklenářová, školní metodik prevence 

 

DORIOS (dotazník rizikových oblastí skupin) 

 

Škola zaměřuje svoji preventivní činnost na konkrétní potřeby žáků a náznaky vyskytujících 

se negativních (rizikových) jevů v jednotlivých třídách. K jejich odhalování jsou používány 

certifikované testy DORIOS (dotazník rizikových oblastí skupin, realizátor ředitel školy Mgr. 

Milan Dvořák), které dlouhodobě, systematicky, anonymně a věrohodně monitorují případné 

vznikající potíže jednotlivců i tříd v devíti rizikových oblastech. Na nejproblematičtější z nich 

(duševní zdraví, sociální dovednosti, využití volného času a vlastní chování respondentů) pak 

pedagogové po konzultacích na pedagogických radách, s vedením školy a v rámci 

metodických komisí zaměřují svou pozornost formou skupinové terapie, sezení v kruhu, 

dramatizace školních situací, individuálních pohovorů s žákem, výchovou k asertivitě a 

sebeovládání žáků a ke vzájemné komunikaci.  

 

Ve školním roce 2021/22 byly úvodní testy Dorios aplikovány v 6. třídě (8. 3. 2022),  

v 7. třídě (9. 3. 2022) a v 8. třídě (19. 4. 2022). Testování, pro které je nezbytná prezenční 

účast žáků ve třídě a jejich spolupráce s lektorem, ve školním roce 2020/21 ani ve školním 

roce 2019/20 nemohlo být realizováno z důvodu pandemie coronaviru. Srovnání a posun 

zjišťovaných výsledků bude tedy možný po následném testování v jarních měsících roku 

2023. 

 

Rekordní problémový index (z dosud testovaných tříd) zaznamenali žáci 6.ročníku (27,8%). 

Mimořádně vysoký index potvrdil pedagogům známou skutečnost, že se jedná o třídu 
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s mnoha problematickými, konfliktními a dominantními žáky, vyhraněnými v sebestředných 

názorech s nízkou dávkou tolerance ke svému okolí. Rizikovou oblastí je oblast vlastního 

chování (39,4%) a duševního zdraví (39,2%), kde žáci sami své potíže identifikují a 

přiznávají. Značné individuální potíže vykázalo 6 žáků třídy! Pedagogům bylo doporučeno 

pracovat se třídou zejména nastavením jasných průhledných pravidel a jejich striktnímu 

dodržování, vedení k toleranci, ústupnosti od nevhodných názorů, potlačení agresivity a 

verbálního ubližování. 

 

U žáků 7.třídy nelze žádnou z testovaných oblastí označit za rizikovou. Průměrný problémový 

index 18,2% je podstatně nižší a v běžných normách. Tradičně nejslabší oblastí je chování 

(26,7%), pozornost musíme věnovat oblasti č.1 volný čas (25,5%), která by mohla být 

budoucí příčinou následných potíží. 

 

Vysoký problémový index vykázali i žáci 8.ročníku (26,1%). Na hranici rizikovosti jsou 

oblasti chování (37,5%) a volný čas (37,5%), se kterými je třeba pracovat nastavením 

pravidel, řízenou komunikací, sezením v kruhu, vedením k toleranci, nabízením vhodných 

volnočasových aktivit. Jeden z žáků přiznává častější zkušenosti s alkoholem a návykovými 

látkami. 

 

Výsledky testování budou ve školním roce 2022/23 (jaro 23) konfrontovány s následným 

testováním, které poukáže na vývoj výskytu rizikových jevů v těchto třídách a stanoví 

následný způsob pedagogické intervence v kolektivech. 

 

S výsledky testování bývají všichni pedagogové seznámeni na pedagogické radě a 

spolupracují na dalším postupu práce s konkrétní třídou. 

 

Ve školním roce 2021/22 byl realizován interaktivní výukový program (vytvořený ředitelem 

školy) na téma ŠIKANA A KYBERŠIKANA v 6.třídě (20.1.22), 7.třídě (3.3.22) a v 8.třídě  

(22.3.22) ZŠ Mšec. Žáci byli aktivně seznámeni s podstatou, příčinami i následky šikany a 

zejména kyberšikany, s jejich společenskou a právní identifikací, odlišným náhledem 

v různých zemích světa i s hledáním východisek a možných řešení, aniž by žákům cokoli bylo 

zakazováno či nařizováno. Plodné a četné diskuze vedou k zamyšlení, utřídění vjemů a 

k vytváření samostatného názoru žáků.  

 

Navazující podobný interaktivní program ŠIKANA A KYBERŠIKANA bude realizován ve 

školním roce 2022/2023 v 5.třídě ZŠ Mšec i ZŠ Tuřany, v 6. – 9.ročníku ZŠ Mšec. Program 

bude zaměřen na kyberšikanu, na zneužívání audiovizuálních technik, internetu a zejména 

mobilních telefonů, a jejich společenskou a právní identifikaci. 

 

Mgr. Milan Dvořák, ředitel školy 

 

Zpráva EVVO  

(environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) 
 

Principy realizace EVVO v naší škole:  

 

 EVVO je integrována do všech složek vzdělávání  

 Do plnění programu jsou zapojeni všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a 

rodiče.  
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 Veškeré školní aktivity respektují zásady ochrany přírody, žáci jsou vedeni k pozornému a 

citlivému vztahu k přírodě.  

 Škola vede žáky ke zdravému životnímu stylu (trávení přestávek venku, dodržování pitného 

režimu, dobré osvětlení a vytápění místností, estetické prostředí školy, hřiště a zahrady 

přizpůsobené hře a relaxaci).  

 Škola postupně upravuje systém nakládání s odpady, vodou a energiemi, zlepšuje kvalitu 

prostředí školy, používání recyklovaných materiálů, vybudování funkční školní zahrady.  

 Do některých ekologicky zaměřených aktivit se zapojují i děti z našich mateřských škol. 

 

EVVO I. stupeň ZŠ Mšec 

 

V průběhu školního roku probíhala realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v 

oblasti péče o životní prostředí v rámci osnov jednotlivých vyučovacích předmětů, 

prostřednictvím exkurzí, projektů, soutěží a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

• Všechny ročníky se zapojují do třídění odpadů, děti začaly věnovat velkou pozornost 

obalovým informacím, k dispozici mají tabulky s přehledy odpadů.  

V každé třídě i na chodbě 1. stupně jsou umístěny nádoby na tříděný odpad (papír, 

plast, hliník, víčka, tetrapack). 

• Během školního roku probíhalo několik sběrových akcí, do nichž se zapojily všechny 

ročníky 1. stupně. Sběrové aktivity však byly bohužel i v tomto školním roce narušeny 

epidemií koronaviru a sběrové akce se nemohly uskutečnit v plném rozsahu.  

 

Zdravá výživa, zdravý způsob života:  

Naše škola se zapojuje do evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ 

s finanční podporou Evropské unie. Těchto projektů se zúčastnili žáci 1. - 5. ročníku.  

 

Koordinátorka EVVO I.stupně ZŠ Mšec Mgr. Milena Volfová 

 

EVVO II. stupeň ZŠ Mšec 

 

Ekologická témata byla průběžně realizována ve výuce většiny předmětů, zvláště pak 

v přírodních vědách. 

Tento rok probíhaly běžné akce v souvislosti s výukou, zoologické a botanické vycházky a 

exkurze do okolí školy. Bylo uskutečněno několik dalších krátkých přírodovědných vycházek 

s konkrétním zaměřením EVVO v rámci vyučovací hodiny přírodopisu na II.stupni ZŠ. 

 

 Uklízíme bez hranic (Ukliďme Česko!), ZŠ Mšec, 22. 4. 2022 

 Škola v přírodě (sportovně rekreační pobyt), 103 žáků 3.-9., Vojtův mlýn, Čistá,  
23.-27.5.2022; pětidenní pobyt v přírodě s mnoha aktivitami v rámci EVVO 

 Geologická vycházka po okolí Mšece – Jedomělice, žáci 8.-9.tř., 30. 5. 

 Úprava předzahrádky ZŠ Mšec, žáci 5.-8.tř., 20.-21. 6. 

 Vycházka k rybníku Punčocha, žáci 8.tř.ZŠ Mšec, 29. 6. 
 

 

V rámci přírodopisu v deváté třídě jsme se zaměřili na globální fungování planety Země.  

V diskusi nad dokumentem „Země z vesmíru“ jsme byli fascinováni globálními cykly na 
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planetě, jejich rovnováhou a vlivem na konkrétní geografické oblasti, na vznik různých 

biotopů a ekosystémů. Zaujaly nás také další dokumenty „Planeta Země po vymření lidstva“, 

nebo dokument o vzniku Země. 

 

Žáci druhého stupně se rovněž zúčastnili všech sběrových akcí, které proběhly v budově 

prvního stupně, sběru papíru a třídění recyklovatelného odpadu (viz environmentální výchova 

1. stupeň). 

 

Plnění harmonogramu akcí EVVO pro školní rok 2021/2022:  

Naplánované aktivity v rámci ročního plánu EVVO se nám v tomto školním roce podařilo 

splnit. 

 

Koordinátorka EVVO II.stupně ZŠ Mšec RNDr. Jana Šerá 

 

EVVO I. stupeň, ZŠ Tuřany 

 

Škola vypracovala Školní program EVVO, který je vyvěšen na web stránky školy a pro rodiče 

je k nahlédnutí na nástěnce EVVO. Všechny aktivity byly prezentovány prostřednictvím 

školních webových stránek, fb školy a v místním Tuřanském zpravodaji. Program byl 

rozčleněn na jednotlivé měsíce. Byly zde vytýčeny krátkodobé cíle environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty ve škole. Plán navazoval na předchozí roky svými tradičním zaměřením i 

aktivitami. Pracovní ekotým v tomto roce čítal 4 členy – koordinátor EVVO, zástupce z řad 

pedagogů, vychovatelů a provozních zaměstnanců, děti byly zapojeny v rámci družiny. 

 

Sběrové aktivity ve školním roce 2021/22  

Sběr baterií, elektrospotřebičů a tonerů (škola jako sběrné místo v obci).  

Sběr papíru – odvoz zajišťovala firma LEOCZECH s.r.o., výtěžek byl použit na nákup knih 

pro žáky a další odměny.  

Sběr PET víček – předáno na charitativní účely pro handicapované děti v našem okolí.  

Sběr kaštanů – předáno Mysliveckému sdružení Záboří a soukromému chovateli Muflonů. 

 

Krátkodobé a jednorázové akce  
• Program Víla – zaměřený na podzimní roční období (1.ročník) 

• Ukliďme svět, ukliďme Česko – účast v celorepublikové úklidové akci (1. – 5. roč.) 

• Den Země – poznávání hmyzu v okolí školy (1. – 5. roč.)  

• Den stromů – Já a můj strom (spolupráce s MŠ Tuřany)  

• Výzdoba zdi na dětském hřišti (5.ročník)  

• Den dětí – sportovní den (1. – 5. roč.)  

• Den prázdných tříd (1. – 5. roč.)  

• Cestování po Evropě – naučný program (1. – 5. roč.)  

• 4.ODM Lány – sportovní olympiáda (1. – 5. roč.)  

• ŠvP Jáchymov (1. – 5. roč.), pětidenní pobyt v přírodě s mnoha aktivitami v rámci EVVO  

• Den s mazlíčky (ŠD)  

• Dýňování – projektový den (1. – 5. roč.)  

• Den vody – projektový den (1. – 5. roč.) 

 

Založení koutku živé přírody – chov králíků, morčat, užovky červené, pakobylek indických, 

akvarijních rybek, kalifornských žížal.  

 



25 
 

Vyvýšené školní záhony – sezónní práce, pěstování užitkových plodin, pěstování okrasných 

květin.  

 

Spolupráce s EVVO centry nebo sdružením - Myslivecké sdružení Záboří Libovice – sběr 

kaštanů.  

 

Plnění harmonogramu akcí EVVO pro školní rok 2021/2022 - Naplánované aktivity v 

rámci ročního plánu EVVO se nám v tomto školním roce podařilo splnit téměř všechny. Z 

technických důvodů se nekonalo pouze Uspávání přírody.  

 

Koordinátorka EVVO ZŠ Tuřany Stanislava Trappová,  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

ve školním roce 2021/22 
 

pedagogický 

pracovník 

téma DVPP 
název semináře, školení, akce 

místo konání  termín 

DVPP 

garant 

(organizátor) 
Mgr. Milan Dvořák                Povinná dokumentace 

školy 

webinář listopad 2021 bkozakova 

 Výjezdní seminář pro 

ředitele ZŠ a MŠ 

Seč květen 2022 VISK 

 Sekce ředitelů škol 

okresu Rakovník 

Rakovník průběžně Sekce ŘŠ 

Mgr. Hana Kvapilová               Metodická setkávání 

výchovných poradců 

Rakovník, 

Kladno 

průběžně PPP Rakovník, 

PPP Kladno 

 Kariérové poradenství, 

výběr studia žáků 9.roč. 

Praha průběžně OP VVV 

MŠMT 

 Speciální pedagogika 

pro učitele 

Praha 2022 - 2024 MŠMT, 

UK Praha 

Mgr. Milena Volfová                    Hudební výchova 

tvořivě na I.st.ZŠ 

webinář 25. 1. 2022 NPI 

 Prvouka činnostně 

v 1.ročníku 

webinář 1. 3. 2022 Tvořivá škola 

Mgr. Pavlína Bílková              Matematické činnosti na 

I.stupni ZŠ 

webinář 18. 1. 2022 NPI 

 Hrajeme si v 

matematice 

webinář 14. 2. 2022 NPI 

 Tělocvik hravě, 

atraktivně a kreativně 

seminář 29. 4. 2022 NPI 

 Hudební výchova 

tvořivě na I.st.ZŠ 

webinář 25. 1. 2022 NPI 

Mgr. Zdeňka 

Landová                 

Hudební výchova 

tvořivě na I.st.ZŠ 

webinář 25. 1. 2022 NPI 

Soňa Kolářová               Bezpečné chování na 

internetu 

webinář leden 2022 Avast software 

 Tipy a triky pro online 

vysílání 

webinář leden 2022 Avast software 

 Zábavné vyučování na 

I.stupni ZŠ 

webinář únor 2022 ŠKOLA 

HROU s.r.o. 

 Komunikace mezi 

dospělým a dítětem 

webinář únor 2022 Nevýchova 

s.r.o. 
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 Effective Reading 

Stories, 2 díly 

webinář březen,duben 

2022 

Descartes 

Mgr. Pavlína 

Skleničková            

Příběh Sama – 

s asistenty k lepší škole 

online seminář listopad 2021 Člověk v tísni 

 Učíme se formativně online seminář 12. 11. 2021 EDU LAB 

 Školní zralost a děti 

s odkladem pov.šk.do. 

webinář 19. 11. 2021 IKAP II 

 Učíme se se slovníkem webinář 25. 11. 2021 Oxford 

 Přijímací řízení na 

střední školy 

webinář 25. 11. 2021 Pasparta 

 Klíčové gramotnostní 

dovednosti u žáků ZŠ 

online seminář 26. 11. 2021 TAČR UK 

Praha 

 Dynamická inkluze, 

APIV 

ZŠ Buštěhrad 

ZŠ Mšec 

průběžně CMC 

 Odborná skupina pro 

rovné příležitosti vzděl. 

webinář 8. 12. 2021 IKAP II 

 Diagnostické a 

intervenční metody v M 

seminář, Praha 9. 12. 2021 IKAP II 

 Reedukace čtení/psaní webinář leden 2022 IKAP II 

 Dynamická diagnostika 

a intervence 

webinář únor 2022 IKAP II 

 Doplňující studium pro 

koordinátory ŠVP 

seminář jaro 2022 MŠMT 

 Diagnostika školní 

připravenosti 

webinář jaro 2022 IKAP II 

 Předmět speciální 

ped.péče jako PO  

webinář 1. 3. 2022 EDUPRAXE, 

s.r.o. 

Mgr. Hana 

Sklenářová                

Setkávání metodiků 

prevence 

Kladno průběžně, 

měsíčně 

PPP Kladno 

 Dynamická inkluze, 

APIV 

ZŠ Buštěhrad 

ZŠ Mšec 

průběžně CMC 

 Jak pěstovat empatii 

nejen u dětí 

online 21. 12. 2021 Šárka – teorie 

TYPŮ 

 Přijímací řízení na SŠ online 25. 11. 2021 MŠMT 

 Klima třídy webinář/seminář jaro 2022 dle nabídky 

Mgr. Kristina 

Kačmarská                       

Studium psychologie, 

filozofická fakulta 

Olomouc 2021 - 2022 Univerzita 

Palackého 

Ing. Martin Hrabánek                         Pokročilé dovednosti 

v MS Excel 

webinář 18. 1. 2022 Descartes 

 Tělocvik hravě, 

atraktivně a kreativně 

seminář 29. 4. 2022 Descartes 

 Správné držení těla, Tv seminář jaro 2022 Descartes 

RNDr. Jana Šerá                             

Ing. Eva Slavíková     

Ing. Lucie Hortová, 

DiS.             

Don´t just say listen! Praha 19. 11. 2021 Descartes 

 Autentické materiály při 

výuce cizích jazyků 

webinář 7. 12. 2021 WocaBee 

 Jak kreativně a hravě na 

gramatiku v Aj 

webinář 14. 12. 2021 WocaBee 

Lucie Holečková Bc. studium speciální 

pedagogiky-vychovat. 

Praha září 2019 –  

červen 2022 

Univerzita JAK 

Praha 

Markéta Hessová AP u žáka s narušenou 

komunikační schopností 

webinář 29. 11. 2021 V lavici, s.r.o. 
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Mgr. Věra Fišerová     

 Práce s žáky se 

specific.poruch.učení 

webinář 15. 12. 2021 V lavici, s.r.o. 

 Komunikace mezi 

dospělým a dítětem 

webinář únor 2022 Nevýchova 

s.r.o. 

 Základní znalost 

logopedie pro pedagogy 

webinář online 26. 4. 2022 V lavici, s.r.o. 

Dagmar Dvořáková, 

DiS.            

Příběh Sama – 

s asistenty k lepší škole 

online seminář listopad 2021 Člověk v tísni 

 Společně k lepší škole –  

Problémové chování ž. 

online seminář 26. 6. 2022 Člověk v tísni 

Jiřina Lintymerová                Příběh Sama – 

s asistenty k lepší škole 

online seminář listopad 2021 Člověk v tísni 

 Kurz AP pro práci 

s žákem s OMJ 

webinář/seminář duben – 

květen 2022 

NPI 

Petra Kratochvílová                               Příběh Sama – 

s asistenty k lepší škole 

online seminář listopad 2021 Člověk v tísni 

 Potřebují děti režim? online seminář 2. 11. 2021 Šárka – teorie 

TYPŮ 

 Jak učit děti (ne)dělat 

chyby? 

online seminář 30. 11. 2021 Šárka – teorie 

TYPŮ 

 Jak pěstovat empatii 

nejen u dětí; 2 hod. 

webinář 10. 1. 2022 Šárka – teorie 

TYPŮ 

 Společně k lepší škole – 

příběh Jany; 8 hod. 

online kurz 4. 5. 2022 Člověk v tísni 

Lucie Nováková                          Školní zralost a děti 

s odkladem PŠD 

webinář 19. 11. 2021 IKAP II 

 Příběh Sama – 

s asistenty k lepší škole 

online seminář listopad 2021 Člověk v tísni 

 Odborná skupina pro 

rovné příležitosti vzděl. 

webinář 8. 12. 2021 IKAP II 

 Pracovní skupina pro 

rovné vzdělávání 

webinář únor 2022 IKAP II 

 Diagnostika školní 

připravenosti 

webinář jaro 2022 IKAP II 

 Ať není plánování noční 

můrou pedagoga 

webinář 14. -15. 2. 

2022 

INFRA 

 Respirační onemocnění 

u dětí předškol.věku 

webinář 18. 3. 2022 PMeduca, s.r.o. 

Jaroslava Miková Spolupráce učitele 

s asistentkou pedagoga 

webinář 29. 11. 2021 META 

 Příběh Sama – 

s asistenty k lepší škole 

online seminář prosinec 

2021 

Člověk v tísni 

Iveta Zemanová                           Správné držení těla jako 

základ zdraví I. 

Praha 3. 11. 2021 Descartes 

 Správné držení těla jako 

základ zdraví II. 

Praha 27. 5. 2022 Descartes 

Alena Švecová        Interaktivní tabule v MŠ praktický 

seminář 

23. 8. 2021 ZŠ a MŠ  

Bez hranic 

Adéla Bestajovská Studium pedagogiky 

pro asistenta pedagoga 

online/ 

prezenčně 

listopad 21-

květen 22 

RYTMUS 

Michaela Malecká Respirační onemocnění  online seminář 12. 10. 2021 INFRA 

 Interaktivní tabule v MŠ praktický 

seminář 

23. 8. 2021 ZŠ a MŠ  

Bez hranic 



28 
 

Ivana Varmužová Využití pomůcek a 

pohybových her v MŠ 

online seminář 21. 4. 2022 INFRA 

Mgr. Anna Pavlasová                             Animace Praha 11. 2. 2022 Descartes 

Mgr. Daniel Zmátlo                          

Mgr. Pavla Kolářová                    Abeceda prvňáka webinář červenec 

2021 

Active Brain, 

s.r.o. 

 Násobilka a dělení 

v oboru násobilek 

kurz 25. 4. 2022 Tvořivá škola 

Mgr. Tereza Sachlová                           Vyjmenovaná slova 

krok za krokem 

webinář 15. -16. 11. 

2021 

Muhlhauser, 

HANAMI 

 Zpětná vazba jako 

nástroj seberozvoje 

kurz, Praha 16. 5. 2022 PŠ Lipnice, z.s. 

Dana Lukáčová, Bc.                      Učitelství pro 2.st.ZŠ, 

etika, občanská výchova 

Praha září 2019 –  

leden 2022 

UK Praha, 

Hus.teol.fak. 

Mgr. Pavla Hulcrová                   Aby tělocvik bavil i 

„nesporťáky“ 

Praha 25. 3. 2022 Descartes 

Stanislava Trappová              Příběh Sama – 

s asistenty k lepší škole 

online seminář listopad 2021 Člověk v tísni 

Eliška Dvořáková               Příběh Sama – 

s asistenty k lepší škole 

online seminář srpen 2021 Člověk v tísni 

Alena Hašková Příběh Sama – 

s asistenty k lepší škole 

online seminář listopad 2021 Člověk v tísni 

 Příběh Sama – 

s asistenty k lepší škole 

online seminář prosinec 

2021 

Člověk v tísni 

Michaela Matisová Jak pracovat s dětmi s 

ADHD 

webinář 22. 2. 2022 Active Brain 

s.r.o. 

 Motivace, strava při 

sportu 

webinář 22. 2. 2022 SPORT 

MENTOR s.r.o 

 Studium pedagogiky 

pro AP 

Rakovník leden-červen 

2022 

VISK  

Renáta Křížová     

Andrea Slováková Jak podporovat úspěšn. 

dítěte – příběh Sama 

webinář 16. 11. 2021 Člověk v tísni, 

o.p.s. 

 Jak podporovat úspěšn. 

dítěte – Sam není sám 

webinář 16. 11. 2021 Člověk v tísni, 

o.p.s. 

 Agrese a její řešení online seminář 4. 4. 2022 Infra 

 Příběh Jany online seminář 14. 5. 2022 Člověk v tísni 

Bc. Jitka Svobodová      Konference MŠ webinář 13. 10. 2021 FORUM 

 Přímá vs.nepřímá 

pedagogická činnost 

webinář 30. 3. 2022 FORUM 

 Výjezdní seminář pro 

ředitele ZŠ a MŠ 

Nesuchyně květen 2022 VISK 

 Nástrahy třídních knih webinář 15. 3. 2022 Forum, s.r.o. 

Bc. Jitka Gruntová     

AP 

Dítě s vývojovou 

dysfázií v běžné MŠ 

online webinář 26. - 27.4. 

2022 

INFRA s.r.o. 

Lukáš Voborník     

Anna Vykouková Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

kvalifikační 

studium 

září 2021 – 

červen 2023 

SPdgŠ Beroun 

Kateřina Vykouková Agresivní, hyperaktivní 

a hypoaktivní dítě v MŠ 

online seminář 8.–9. 3. 2022 INFRA s.r.o. 

Miluše Vaňková Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

kvalifikační 

studium 

září 2021 – 

červen 2023 

SPdgŠ Beroun 

Šárka Klímová        Respirační onemocnění 

dětí v MŠ 

webinář 13.10.2021 MEDUCA 
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Lenka Chmelařová Hrou k jazykovým 

dovednostem dětí MŠ 

webinář 15.-16.9.2021 NPI 

 Učení hrou Workshop 8.11.2021 LECO 

Radka Křížová     AP     

 

Zápis dětí do mateřských škol a k povinné školní docházce 
 

Do mateřské školy Tuřany bylo ve školním roce 2021/2022 zapsáno 48 dětí, z toho 1 dítě 
s asistentkou pedagoga. 13 dětí odešlo do ZŠ. K zápisu do mateřské školy přišlo 28 dětí. 
Zároveň došlo k navýšení kapacity školky (povoleno KHS STK pro školní rok 2022/23) na 56 
dětí. Odloženou školní docházku mají 4 děti. K předškolní docházce bylo přijato 19 dětí. 
 

Do mateřské školy Mšec bylo ve školním roce 2021/2022 zapsáno 49 dětí, z nichž 14 odešlo 
do ZŠ. K zápisu do mateřské školy přišlo 17 dětí a 17 dětí bylo přijato. 
 

Do mateřské školy Srbeč bylo ve školním roce 2021/2022 zapsáno 22 dětí, z toho 1 dítě 
s asistentkou pedagoga. Do ZŠ odešly 4 děti. K zápisu do MŠ přišlo 6 dětí, byly přijaty 4 děti. 
Odloženou školní docházku má 1 dítě. 
 

Zápis žáků (prvňáčků) do ZŠ Tuřany pro školní rok 2022/23 proběhl prezenčně v měsíci 

dubnu 2022, zapsáno bylo 28 dětí, z nichž 21 aktuálně nastoupilo do 1.třídy. Sedmi dětem byl 

nástup povinné školní docházky na žádost zákonných zástupců o rok odložen. 

 

Zápis žáků (prvňáčků) do ZŠ Mšec pro školní rok 2022/23 proběhl prezenčně v měsíci dubnu 

2022, zapsáno bylo 29 dětí, z nichž 25 aktuálně nastoupilo do 1.třídy. Čtyřem žákům byl 

nástup povinné školní docházky na žádost zákonných zástupců o rok odložen. 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
Prospěch žáků na základní škole v druhém pololetí školního roku 2021/2022 
 

třída počet 
žáků 

prospěli 
s vyzn. 

prospěli neprosp průměr chování 
2         % 

chování 
3         % 

neomluvené h. 
počet  průměr/ž 

I. M 21 21 0 0 1,05 0        0 0          0 0                 0 

I. T 15 13 2 0 1,10 0        0 0          0 0                 0 

II. M 21 18 2 1 1,18 0        0 0          0 0                 0 

II. T 22 20 0 2 nehod 1,11 0        0 0          0 0                 0 

III. M 21 20 1 0 1,25 0        0 0          0 0                 0 

III. T 24 21 3 0 1,13 0        0 0          0  0                 0 

IV. M 19 17 2 0 1,27 0        0 0          0 0                 0 

IV. T 16 9 7 0 1,40 0        0 0          0 0                 0 

V. M 18 13 5 0 1,36 0        0 0          0 0                 0 

V. T 18 13 4 1 nehod 1,32 0        0 0          0 0                 0 

VI. M 22 5 17 0 1,65 0        0 0          0 0                 0 

VII. M 23 8 14 1 nehod 1,58 0        0 0          0 0                 0 

VIII. M 14 5 9 0 1,67 0        0 0          0 0                 0 

IX. M 23 7 16 0 1,73 0        0 0          0 0                 0 

CELK 277 190 82 1+4neh 1,34 0        0 0          0 0                 0 
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Přijímací řízení žáků IX. třídy ZŠ na střední školy, 2022 
 

obor vzdělávání (§ 58 školského zákona) přijato žáků nepřijato žáků 

gymnázia 0 0 

střední vzdělání s maturitní zkouškou 11 0 

střední vzdělání s výučním listem                   12 (3 ž. UKR) 0 

počet žáků celkem (23 žáků IX.třídy, 3 žáci UKR) 23 0 

 
Vzrůstající počty žáků a dětí v ZŠ a MŠ Bez hranic 
 

ZŠ A MŠ BEZ HRANIC: PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ 2016 – 2022 
(podle rozhodného hlášení pro MŠMT a MF) 

 ZŠ 
MŠEC 

ZŠ 
TUŘANY 

MŠ 
MŠEC 

MŠ 
TUŘANY 

MŠ 
SRBEČ 

ZŠ 
CELKEM 

MŠ 
CELKEM 

CELKEM 

K 30.9.16 146 87 49 49 23 233 121 354 
K 30.9.17 148 91 51 (1 výj.) 50 19 239 120 359 
K 30.9.18 154 92 49 (1 odč.) 50 21 (4 odč.) 246 120 366 
K 30.9.19 162 96 47 (1 odč.) 49 (1 odč.) 22 (2 odč.) 258 118 376 
K 30.9.20 167 96 45 (3 odč.) 47 (2 odč.) 21 (2 odč.) 263 113 376 
K 30.9.21 174 95 48 (2 odč.) 48 (2 odč.) 21 (3 odč.) 269 117 386 
K 30.9.22 183 96 48 54 (2 odč.) 22 (2 odč.) 279 124 403 
 

Plnění Školního vzdělávacího programu ve školním roce 

2021/2022 
 

Plnění ŠVP je během školního roku opakovaně monitorováno. Probíhají průběžné, pravidelné 

i namátkové kontroly ŘŠ i ZŘŠ v rámci hospitací, individuálních pohovorů, profesních 

pohovorů i běžných diskuzí (viz Systém kontrolní a hospitační činnosti 2021/2022). Sami 

pedagogové i vedení školy denně kontrolují zápisy v třídních knihách (ŠOL) a soulad plnění 

měsíčních učebních plánů vzhledem k ŠVP. 

Klasifikační výstupy a hodnocení žáků vždy korespondují s požadovaným učivem v rámci 

ŠVP. 

 

Školní vzdělávací program, jehož naplnění je dominantním úkolem v činnosti školy, byl ve 

školním roce 2021/2022 realizován bez výrazných přesunů či korekcí učiva v plném rozsahu. 

 

----- 

S Výroční zprávou o činnosti svazkové školy za školní rok 2021/2022  

byli prokazatelně seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Bez hranic  

(viz záznam Seznámení s Výroční zprávou o činnosti svazkové školy 2021/2022). 

 

 

Mšec, 14. 10. 2022    Mgr. Milan Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic 


