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Úvodní slovo 
 

Vážení čtenáři, 

uplynulý školní rok znamenal nejen pro naši školu velkou zkoušku. Několik měsíců distanční a 

následně rotační výuky pro žáky 2., ale částečně i 1. stupně v důsledku protiepidemických 

opatření namířených proti pandemii covid-19 se nejspíš navždy vryje do naší paměti. Na 

druhou stranu se potvrdilo, že společnými silami žáci, rodiče i učitelé zvládnou překonat snad 

i nemožné na cestě ke vzdělání a vzájemně se naučit mnoha novým dovednostem. 

V naší škole kromě toho došlo také ke dvojí výměně vedení a následně k postupnému zavádění 

řady inovací. Chtěl bych proto na tomto místě poděkovat svým spolupracovníkům ve vedení 

školy a všem kolegům z řad pedagogických, ale i nepedagogických zaměstnanců školy, kteří se 

průběžně učí celé paletě nových nástrojů i postupů ve své práci a poznávají se s novým 

ředitelem. 

Náročné chvíle jsme si zažili také na konci školního roku, kdy došlo na nepopulární, avšak 

nevyhnutelné slučování, resp. rozdělování žáků 5. a 1. ročníků. Nový školní rok nám již 

napovídá, že to bylo správné rozhodnutí, které podporuje bezpečné klima třídních kolektivů a 

zlepšuje podmínky pro učení. Děkuji všem rodičům za jejich trpělivost a mnohým i za důvěru, 

kterou vložili do naší práce. Budeme se i nadále snažit ji nezklamat. 

Věřím, že z těchto situací vyjdeme všichni posíleni a bude se nám dařit společně zlepšovat 

podmínky pro učení každého žáka i všech dětí dohromady. 

 

S úctou 

 

Mgr. Lukáš Kohoutek 

ředitel 
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1 Základní údaje o škole 
 

1.1 Identifikační údaje 

Název školy: Základní škola Mukařov, příspěvková organizace 

Sídlo školy: Školní 88, 251 62 Mukařov 

Zřizovatel školy: Obec Mukařov 

 

1.2 Vedení školy 

Ředitel školy*: Mgr. Lukáš Kohoutek 

Zástupce ŘŠ pro I. stupeň: Mgr. Jana Kárníková 

Zástupce ŘŠ pro II. stupeň: Ing. Daniel Barták 

Výchovný poradce: Mgr. Kamila Volíková 

Provozní manažer: Mgr. Nikola Bitalová 

Adresa pro dálkový přístup: www.zsmukarov.cz 

 

1.3 Školní poradenské pracoviště 

Vedoucí, výchovný poradce, speciální pedagog: Mgr. Kamila Volíková 

Školní metodik prevence: Mgr. Zuzana Kadeřábková 

Školní psycholog: PhDr. Hana Pucherová 

 

1.4 Školská rada 

Předseda: Eva Žáková (rodiče) Člen: M.Ed. Soňa Kohnová (pedagogové) 

Člen: Monika Moravcová (rodiče) Člen: Mgr. Ondřej Jakob (zřizovatel) 

Člen: Mgr. Kateřina Dinová (pedagogové) Člen: Jakub Douša (zřizovatel) 

 

1.5 Školní vzdělávací program 

Název ŠVP: Škola pro život 

 

1.6 Charakteristika školy 

Součást školy Počet žáků 
Počet tříd / 

oddělení 
Komentář, doplnění, upřesnění 

Základní škola 668 29  

Školní družina 200 8  

Školní jídelna 520   
Počet strávníků v průběhu roku kolísal 
v souvislosti s vládními opatřeními. 
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1.7 Žáci dle bydliště 

Obec Počet Obec Počet Obec Počet 

Mukařov 307 Klokočná 4 Černé Voděrady 1 

Louňovice 97 Kozojedy 4 Kostelec N/č/L 1 

Svojetice 72 Mnichovice 4 Květnice 1 

Tehovec 46 Vyžlovka 4 Škvorec 1 

Babice 40 Ondřejov 3 Postřižín 1 

Doubravčice 26 Praha 3 Výžerky 1 

Doubek 22 Struhařov 2 Zásmuky 1 

Štíhlice 13 Nupaky 2 
Celkem 668 

Říčany  10 Vinnitza 2 

 

1.8 Žáci dle státní příslušnosti 

Státní příslušnost Celkem 

Česko 654 

Palestina 1 

Slovensko 5 

Vietnam 1 

Ukrajina 7 

Celkem 668 

 

1.9 Žáci dle podpůrných opatření 

 Stupeň podpůrných opatření z toho týdenní výkony 

PO 1 PO 2 PO 3 + 
asist. 
ped. 

PO 4 + 
asist. 
ped. 

PO 
celkem 

Spec. ped. 
péče 

Ped. 
intervence 

SVP 6 52 13 1 73 7 7 

Nadaní  1      

Celkem 6 53 13 1 73 7 7 

 

1.10 Materiálně technické podmínky 

Škola 
Počet budov 3 

Stará budova propojená spojovacím 
krčkem s novou budovou, kontejnerová 
přístavba 

Počet kmenových 
učeben: 

29  

Počet učeben ICT: 1 
Původní dvě učebny sloučeny do jedné 
s plnohodnotným vybavením 

Ostatní odborné 
učebny: 

3 chemie/přírodopis, dílny, kuchyňka 

Počet tělocvičen: 1 
pouze v zimě (nafukovací hala), během 
roku je pronajímána sokolovna 
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Venkovní sportoviště: ano 
během jara a léta, jinak k dispozici 
hřiště Sokola 

Školní jídelna Počet budov 1  

Školní družina Počet samostatných 
heren: 

0 využívány učebny 

*V průběhu školního roku došlo ke dvojí výměně ředitele školy. Od září 2020 do ledna 2021 

byla ředitelkou PaedDr. Jana Novotná, od 25.01.2021 do 31.03.2021 byla do doby výsledku 

řádného konkurzu na ředitele dočasně jmenována ředitelkou Mgr. Kamila Volíková a od 

01.04.2021 byl řádně jmenován do funkce ředitele školy Mgr. Lukáš Kohoutek. 

2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku 
 

Kód oboru 
Popis 
oboru 

Forma 
vzdělávání 

Cizí vyučovací 
jazyk 

Délka 
vzdělávání 

Kapacita oboru 

79-01-C/01 
Základní 
škola 

denní ne 9 r. 0 měs. 660 

 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Pozice 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Pedagogičtí 
pracovníci 

z toho PP s 
odbornou kvalifikací 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

Fyzické 
osoby 

Přepočtený 
počet 

Učitel   31 34,6 23 27,6 

Asistent pedagoga   10 6,15 10 6,15 

Vychovatel   8 7 8 7 

Škola – provozní 11 9     

Školní jídelna 8 7,25     

Celkem (více pozic) 17 (16) 16,25 45 (44) 47,75   
 

4 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce 

a následném přijetí do školy 
 

Podaných žádostí 
pro šk. rok 
2021/2022 

z toho přijatých  Počet prvních tříd 
Počet odkladů 

PŠD na  školní rok 
2021/2022 

88 60 3 15 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a 

absolutorií 
 

Rozsah výuky byl z důvodu pandemie covid-19 redukován v souladu s doporučením MŠMT a 

výuka byla zaměřena na podporu vztahů mezi žáky a na nejdůležitější výstupy ŠVP. Po návratu 

žáků byl důraz kladen na posílení třídních kolektivů, adaptační a diagnostickou fázi 

vzdělávacího procesu. Důraz byl kladen na opakování učiva distanční výuky a obnovu školních 

návyků. 

Kontrola online výuky probíhala nárazově formou videokonferencí a hospitací ze strany 

vedení. Porady probíhaly formou videokonferencí a mapovaly se potřeby žáků, které souvisely 

s naplňování očekávaných výstupů. Docházelo k přesunům v plánech výuky, kdy si jednotliví 

vyučující museli promýšlet, jaké učivo zařadit do online hodin, jaké na prezenční výuku, jaké 

lze zadat formou samostudia a které bude redukováno. 

Žákům ohroženým školní neúspěšností byly umožněny individuální/skupinové konzultace 

v době dist. výuky. 

V době před zavřením škol byla zahájena činnost Žákovského parlamentu. 
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5.1 Evaluace distanční výuky 
 

Po skončení distanční výuky jsme provedli 360° evaluaci zaměřenou na žáky, rodiče i 

pedagogy. Protože část pro pedagogy se již týkala konkrétních tříd a žáků, uvádíme zde 

výstupy šetření mezi rodiči a žáky, a to ty části, které byly anonymizovány. 

V obecné rovině byla distanční výuka pro učitele náročná a vyžadovala osvojení nových 

kompetencí. Někteří učitelé využívali specializované online vzdělávací nástroje, další využívali 

základní možnosti MS Teams, které byly určeny jako jednotná platforma pro distanční 

vzdělávání. Pedagogové zaznamenali u některých žáků zvýšené obtíže s pozorností a prací 

online formou. Celkově bylo nutno redukovat učivo na základní obsah a věnovat více prostoru 

procvičování a opakování probraného učiva. 

5.1.1 Dotazník pro rodiče  

 

Dotazník vyplnilo 413 respondentů z řad rodičů žáků naší školy. 

Níže naleznete statisticky zpracované odpovědi na jednotlivé otázky a agregované odpovědi 

na otevřené otázky. 
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 Většina respondentů, která na tuto otázku odpověděla, považuje distanční výuku jako 

náročnou pro všechny zúčastněné a oceňuje trpělivost a snahu pedagogů ZŠ 

Mukařov.   

 Většina respondentů vyjádřila spokojenost s úrovní letošní distanční výuky oproti 

distanční výuce ke konci školního roku 2020/2021. Shodla se také na tom, že prostředí 

MS TEAMS je pro žáky vyhovující. Naopak by část respondentů uvítala častější 

využívání online aplikací a aktivizačních metod. 
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 Část respondentů ocenila fungování školní jídelny během distanční výuky. 

 Většina respondentů uvedla, že se výuka jednotlivých předmětů lišila, a to zejména 

na 2.stupni. 

 Část respondentů uvedla, že by ocenila více domácí práce. 

 Část respondentů uvedla, že AJ by na prvním stupni měla být vyučována na vyšší 

úrovni. 

 Část respondentů by ocenila více vyučovacích hodin během jednoho dne a zároveň by 

ocenila zapnutou videokameru všech pedagogů během výuky.  
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5.1.2 Dotazník pro žáky 1.stupně 

 

Dotazník vyplnilo 215 respondentů z řad žáků 1.stupně naší školy. 

Níže naleznete statisticky zpracované odpovědi na jednotlivé otázky a agregované odpovědi 

na otevřené otázky. 
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 Většina respondentů uvedla, že je více baví výuka ve škole a postrádali kolektiv třídy 

včetně třídní paní učitelky nebo pana učitele. Jsou tedy rádi, že je distanční výuka pro 

tento školní rok za námi. 

 Část respondentů uvedla, že by ocenila zapnutou videokameru všech pedagogů 

během výuky. 

 Část respondentů uvedla, že by ocenila menší kolektiv žáků během videokonferencí, 

byli by pak častěji vyvoláváni.  
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5.1.3 Dotazník pro žáky 2.stupně 

 

Dotazník vyplnilo celkem 127 respondentů z řad žáků 2. stupně naší školy. 

Níže naleznete statisticky zpracované odpovědi na jednotlivé otázky a agregované odpovědi 

na otevřené otázky. 
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 Část respondentů uvedla, je více baví výuka ve škole a postrádali kolektiv třídy včetně 

vyučujících. Menší část označuje distanční výuku jako „lepší“ a pro ně výhodnější. 
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5.2 Olympiády 
Žáci byli zapojeni do těchto olympiád a jim obdobných aktivit (za pomlčkou uvedeny nejlepší 

dosažené výsledky): 

 Matematický klokan 

 Matematická olympiáda – 2 úspěšní řešitelé v okr. Kole 

 Biologická olympiáda – 2 účastníci v krajském kole 

 Zeměpisná olympiáda – 1. místo v okresním kole, 3. místo v krajském kole 

5.3 Úspěšnost žáků u přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia 

Typ Počet přihlášených Počet přijatých Úspěšnost 

8leté 13 10 77 % 

6leté 6 3 50 % 

Celkem 19 13 68 % 
 

5.4 Úspěšnost žáků u přijímacích zkoušek na střední školy 

Typ školy Počet přijatých % z celku 

Gymnázia 4 9,7 % 

Obchodní akademie 5 12,2 % 

Střední odborné školy 15 36,6 % 

Střední průmyslové školy 9 22,0% 

Střední umělecké školy 3 7,3 % 

Střední zdravotnické školy 3 7,3 % 

Střední odborná učiliště 1 2,4 % 

nepřijatí 1 2,4 % 

Celkem 41 100 % 
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6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Prevence rizikového chování probíhala dle plánu činnosti školního metodika prevence. Ve 

školním roce 2020/2021 byla prevence plněna jen částečně, a to díky celorepublikovému 

uzavření škol z důvodu pandemie covid – 19. Nebylo tedy možné splnit všechny aktivity, které 

byly v plánu. Většina programů třetích stran měla probíhat právě v jarních měsících.  

Prevence rizikového chování a jeho realizace probíhala od 1. do 9. ročníku. Zaměřena byla 

především na budování a posilování pozitivního klimatu jednotlivých tříd. 

Z výchovných problémů byly nejčastěji řešené: nedostatečné plnění školních povinností, 

zameškané hodiny, záškoláctví, zanedbání školní docházky, pozdní omlouvání absence, 

vulgární a drzé chování, nedostatečný  prospěch. 

Po návratu žáků škola řešila 4 podezření na výskyt rizikového chování, zejména v oblasti vztahů 

v třídním kolektivu. Jednalo se především o slovní urážky mezi spolužáky. Šetření proběhlo již 

na konci školního roku a celou situaci i nadále monitorujeme. 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Celý pedagogický sbor absolvoval na začátku šk. roku tyto kurzy: 

 První pomoc 

 MS Teams 

Na konci šk. roku pak sérii těchto akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků: 

 Jak udělat „adapťák“ 

 Šikana, identifikace a prevence 

 Formativní hodnocení I 

Ostatní vzdělávací akce si pedagogové volili dle svého oborového zaměření a cílů vlastního pg. 

rozvoje. Namátkově např. kurzy s tímto zaměřením: Syndrom vyhoření, Digiskills, Trénink 

paměti, Zásady práce s žákem s dyslektickými obtížemi, Hodnotové vzdělávání,… 
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
S ohledem na proticovidová opatření došlo k útlumu všech aktivit navenek. Přesto se podařilo 

i během distanční výuky realizovat akci „Se školou za školu“ spočívající ve 3 aktivitách – 

sportovní bojová hra, „běh do Tokia“ na olympiádu (podpořeno Nadací ČEZ), fotoprocházka 

s úkoly. Do této aktivity se mohli zapojit všechny ročníky, resp. všichni žáci. 

Žáci 1. ročníků připravili výzdobu plotu u autobusové zastávky v období Velikonoc. 

Na konci šk. roku proběhlo slavnostní rozloučení s absolventy 9. ročníků se „šerpováním“ za 

účasti rodičů a drobným pohoštěním. 

Škola poskytla také několik článků do místního periodika Obecní zpravodaj Mukařov, Srbín, 

Žernovka, nově jmenovaný ředitel školy se zúčastnil Křesla pro hosta v Kulturním a 

komunitním centru Mukařov. 

Po nástupu ředitele Mgr. Lukáše Kohoutka škola spustila činnost Facebookových stránek, kde 

je prezentována činnost školy. 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
Ve šk. roce 2020/21 neproběhla inspekční činnost. V návaznosti na nutné rozdělování, resp. 

slučování žáků 1., resp. 5. ročníků do budoucích 2., resp. 6. ročníků byly podány dvě stížnosti 

na postup ředitele školy, které byly v září 2021 prošetřeny a shledány ve všech bodech jako 

nedůvodné nebo neprokazatelné. Kontrolní orgán také konstatoval, že: „Ředitel podle § 164 

odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje ve všech 

záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanovil 

jinak. Zařazování žáků do tříd je tedy zcela v jeho kompetenci.“  
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10 Základní údaje o hospodaření školy 
 

10.1 Náklady hrazené ze státního rozpočtu v r. 2020 

ukazatel 
obdržené finanční prostředky 

za 2020 
použité finanční prostředky za 
2020 

celkem 41 515 073 41 515 073 

a) platy 29 516 203 29 516 203 

b) OON 0 0 

c) ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 

11 998 870 11 998 870 

 

10.2 Provozní rozpočet hlavní činnosti v r. 2020 

Položka Výnosy Náklady Rozdíl 

Odpisy  55 063,00  

ZŠ nákupy  1 726 305,29  

ZŠ služby  3 573 358,82  

ZŠ osobní náklady  214 470,09  

ZŠ přeplatky/nedoplatky 18,90 1,00  

ZŠ odpisy  252 323,29  

ZŠ vlastní výkony 275 590,51   

ZŠ finanční výnosy 1 113,00   

ŠJ nákupy  333 478,67  

ŠJ služby  51 367,42  

ŠJ osobní náklady  1 300,00  

ŠJ přeplatky/nedoplatky  0,20  

ŠJ II nákupy  1 433 725,18  

ŠJ II ostatní  5 994,80  

ŠJ II vlastní výkony 1 415 056,10   

ŠD nákupy  69 164,92  

ŠD služby  6 219,00  

ŠD osobní náklady  1 002,00  

ŠD vlastní výkony 166 670,00   
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ŠD škody  500,00  

Obec Mukařov 6 099 583,19   

CELKEM 7 958 031,70 7 724 273,68 233 758,02 

 

10.3 Vedlejší činnost 
Položka Výnosy Náklady Rozdíl 

DČ nákupy  83 415,61  

DČ osobní náklady  52 457,00  

DČ vlastní výkony 91 035,00   

DČ ostatní výnosy 74 157,00   

CELKEM 165 192,00 135 872,61 29 319,39 

 

10.4 Výsledek hospodaření 
Položka Výnosy Náklady Rozdíl 

Hlavní činnost 7 958 031,70 7 724 273,68 233 758,02 

Vedlejší činnost 165 192 135 872,61 29 319,39 

CELKEM 8 123 223,70 7 860 146,29 263 077,41 
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11 Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
Ve školním roce 2020/21 nebyla škola zapojena do žádných mezinárodních projektů. 

12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
Ve školním roce 2020/21 neposkytovala škola žádné kurzy celoživotní vzdělávání. 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
V srpnu 2021 byla škole na základě žádosti z června přiznána podpora z dotačního programu 

Šablony III MŠMT, ze které bude v následujících dvou letech hrazen školní psycholog, 

doučování žáků ohrožených školní neúspěšností a vybavení školy mobilní učebnou. 

14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

14.1 Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů 
Ve škole nepůsobí odborová organizace a škola nebyla zapojena do žádné organizace 

zaměstnavatelů. 

14.2 Zřizovatel 
Ve spolupráci se zřizovatelem škola během prázdnin realizovala rekonstrukci 

administrativního zázemí školy, sanaci vlhkého zdiva v suterénu nové budovy, opravu střechy 

nové budovy a školní jídelny. Spolupráce probíhá také v oblasti údržby areálu školy 

technickými službami obce. 

14.3 Rodiče 
V době distanční výuky probíhaly dle potřeby online schůzky s rodiči. Hromadné online 

schůzky s rodiči proběhly také v době přechodu na rotační výuku, k zápisům žáků do 1. ročníků 

a při dělení/slučování tříd 1./5. ročníků. 

Pro rodiče žáků 9. ročníků byla uspořádána také slavnost k ukončení povinné školní docházky 

jejich dětí. 

Rodiče se podílejí také příspěvkem na provoz školy, který umožňuje dále zlepšovat podmínky 

pro jejich vzdělávání, pomáhat sociálně znevýhodněným žákům atp. 

14.4 Kroužky 
Škola dlouhodobě zajišťuje pro žáky trénink florbalu. Dále spolupracovala s několika subjekty, 

které žákům nabízí volnočasové aktivity jako judo, konverzace v AJ, multimediální kroužek, 

gymnastiku, keramiku. 

14.5 Další partneři 
Škola i přes proticovidová opatření pokračovala ve spolupráci na projektech s těmito 

subjekty 

 Cesta integrace, o.p.s. – dopravní výchova 
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 Česká spořitelna – Kam se zakutálely peníze (finanční gramotnost) 

 Kulturní a komunitní centrum Mukařov – sociální poradna (prevence) 

 Kulturní a komunitní centrum Mukařov – knihovna (pasování čtenářů, březen – měsíc 

knihy) 

 Pedagogicko-psychologická poradna Praha-východ 

 OSPOD a PČR 

 MAP Říčany (vzdělávání pedagogických pracovníků) 

 Muzeum Říčany – environmentální projekty pro žáky 

 Program Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol podpořený SZIF 

 

 

 

V Mukařově dne 15.10.2021 

 

Mgr. Lukáš Kohoutek 

ředitel 

 

Schváleno školskou radou dne 01.11.2021 
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Fotografická příloha 
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