
           
  

                               Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín 
                            příspěvková organizace 

                                            
                              č.j.: 22-06-30/16 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

 

 
a)Základní údaje o škole 

 
název:   Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín 

sídlo:    Školní 9 

Zřizovatel školy:  Obec Radim 

Ředitelka školy:  Mgr. Petra Jirková 

Zástupkyně ředitelky:  Ivana Čáslavová 

e-mail:    reditelka@skolaradim.cz, ekonomka@skolaradim.cz   

    http://www.zsradimukolina.cz/ 

datová schránka:   n3bmg2v 

 

školská rada zřízena  k 20. 12. 2005                  

    

 

b)Přehled oborů vzdělávání 

 
79-01-C Základní škola   IZO: 002 174 278 

    Školní družina   IZO: 113 300 115 

    Mateřská škola   IZO: 007 512 422 

 

ZŠ Radim měla pět tříd, dvě oddělení školní družiny a provoz ranní ŠD.    

 

k 30. 9. 2021 bylo ve třídách:                                                 k 30. 6. 2022 bylo ve třídách: 

 

1. ročník – 17 žáků –   I. třída     1. ročník – 17 žáků –   I. třída  

2. ročník – 17 žáků –  II. třída    2. ročník – 16 žáků –  II. třída  

3. ročník – 14 žáků – III. třída    3. ročník – 14 žáků – III. třída 

4. ročník – 23 žáků – IV. třída    4. ročník – 23 žáků – IV. třída  

5. ročník – 21 žáků – V. třída     5. ročník – 21 žáků – V. třída  

celkem:      92 žáků      celkem:      91 žáků 

 

Školní družina měla 2 oddělení se 60 zapsanými žáky. 

Průměrný počet žáků ve třídě byl 18. 

Školní jídelna má kapacitu 210 strávníků, pravidelně stravovaných 160 (ZŠ + DČ školy). 

Školní výdejna má kapacitu  56 strávníků, pravidelně stravovaných  56  (MŠ). 
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c)Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Základní škola   pedagogů 7   nepedagogové 2 

                                               vychovatelky ŠD  2  

    asistentky pedagoga 4     

 

Mateřská škola  pedagogů 4   nepedagogové 2 

    asistentky pedagoga 1 

      

Školní jídelna   --------------   nepedagogové 4 

 

Školní výdejna  --------------   nepedagogové 1 

 

 

     Pedagogů bylo 7, tři pedagogové pracovali na celý úvazek, jeden 0,950, dva úvazky byly ve výši 

0,954, jeden 0,363 úvazku. Celkové úvazky učitelů činily 6,221. Na částečný úvazek pracovaly 2 

vychovatelky ŠD (1x 0,556; 1x 0,784 úvazku). Celkové úvazky vychovatelů činily 1,284.   

Na jednu učitelku připadalo 14,384 žáka.  

Aprobovanost byla 85,71 %,  

VŠ – pedagogické vzdělání v magisterském studiu – 6  učitelek, (2 speciální  pedagogové - 38 a 22 let 

odborné praxe, 4 učitelky pro 1. stupeň – 1x 16 let odborné praxe,  1x 19 let odborné praxe, 1x 36 let, 1x 

17 let odborné praxe); 

VŠ – pedagogické vzdělání v bakalářském studiu – 1 učitelka (1 speciální  pedagog - 10 let odborné 

praxe); 

SŠ + studium VŠ speciální pedagogika - vychovatelství v bakalářském studiu –  2 vychovatelky (1x 9 let 

odborné praxe, 1x 36 let odborné praxe);  

    Na  ZŠ pracovaly dvě provozní pracovnice – školnice ( na 1,000 úvazku)  a uklízečka ŠD (na 

0,250 úvazku). 

      Školní jídelna měla  4 fyzické pracovníky (vedoucí ŠJ, vedoucího  kuchaře, pomocnou kuchařku, 

uklízečku ŠJ), kteří byli zaměstnáni na 2,856 úvazku. 

Školní jídelna - výdejna  měla 1 pracovnici (na 0,500 úvazku); 

    

Všichni pracovníci jsou způsobilí pro výkon své funkce.  

 

d)Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

   K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostavilo 22 žáků. Pro 6 dětí žádali zákonní 

zástupci odklad povinné školní docházky. Do 1. ročníku tedy ve školním roce 2021/2022 nastoupí 16 

žáků. 

 

e)Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

    Výuka v 1. - 5. ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu „Radimská lípa“, verze 

2016/2017.  Ve  3., 4. a 5. ročníku se vyučoval anglický jazyk. 

     Ve školním roce 2021/2022 bylo naplňování cílů ŠVP obtížnější než v předchozích letech. 

Příčinou byla dlouhá doba, kdy se žáci vzdělávali distančním způsobem. 

 

  

 



 

f)Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 
     Všichni žáci prospěli. Na škole nedošlo k žádnému závažnějšímu kázeňskému přestupku. 

     Z 5. ročníku odešlo 21 žáků. Dvacet žáků přestoupilo do ZŠ Pečky, 1 žák byl přijat na osmileté 

gymnázium v Poděbradech. 

 

 

g)Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 

 
    Na škole pracuje Školní poradenské pracoviště. Jeho členy jsou Mgr. Petra Jirková – výchovná 

poradkyně, Mgr. et Mgr. Gabriela Žuchadarová – speciální pedagog, Mgr. Monika Baštová – školní 

metodička prevence a Ivana Čáslavová – zástupkyně ředitelky školy, specialista pro předškolní 

vzdělávání. Schůzky členů ŠPP  se konaly přibližně 1x měsíčně (8 x za školní rok). Jeho členové ve 

spolupráci s ostatními vyučujícími řešili aktuální problematiku rizikového chování, školní neúspěšnosti, 

distančního vzdělávání, spolupráci se zákonnými zástupci atd. . 

 

Ve školním roce 2021/2022 školu navštěvovalo 14 integrovaných žáků (5 žáků v 5. ročníku, 3 

žáci ve 4. ročníku, 2 žáci ve 3. ročníku, 3 žáci ve 2. ročníku, 1 žák v 1. ročníku). Integrovaní žáci 

pracovali podle individuálního učebního plánu, vyučující spolupracovali se speciálním pedagogem (Mgr. 

Petra Jirková, Mgr. et Mgr. G. Žuchadarová), s PPP Kolín a s SPC Kolín a  s  OSPOD MěÚ Kolín, 

schůzky pracovníků ŠPP se konaly v tomto školním roce 8x, a to dle potřeb vyučujících a žáků. Agendu 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedla průběžně Mgr. P. Jirková.   

    Ve školním roce 2021/2022 byla žákům se slabším prospěchem a s  diagnostikovanými symptomy 

vývojových poruch učení věnována individuální péče v běžných vyučovacích hodinách vždy ve 

spolupráci vyučujících se speciálním pedagogem (Mgr. Petra Jirková, Mgr. et Mgr. G. Žuchadarová), dle 

doporučení ŠPZ 6 žáků docházelo do HSPP, žáci dle individuálních potřeb využili možnost doučování 

v rámci realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, kde se v rozsahu 2 hodiny týdně těmto žákům 

věnoval aprobovaný pedagog.  

 Individuálně řešila ředitelka školy ve spolupráci s vyučujícími problémy žáků individuální 

schůzkou se zákonnými zástupci žáků. 

 

 Ve škole nebyli identifikováni žáci nadaní ani mimořádně nadaní. 

 Do školy nedocházeli žáci s nárokem na poskytování jazykové přípravy. 

 

     Ve školním roce 2021/2022 začaly od září pracovat na škole 4 zájmové kroužky, které vedli 

pedagogové (kroužek anglického jazyka pro 1. ročník – Mgr. E. Hrubešová, kroužek anglického jazyka 

pro 2. ročník – Mgr. L. Němčíková, sportovní kroužek pro 5. ročník – Mgr. M. Baštová, kroužek 

dovedných rukou pro 3. a 4. ročník – Bc. G. Nováková).  

Od 1. 9. 2021 škola realizuje projekt v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III Operačního programu 

Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Jedná se o projekt s názvem: „MŠ a ZŠ Radim 80“ . Celková 

výše rozpočtu činí 612.571 Kč. 



Pro žáky ve škole jsou realizovány tyto aktivity:  

3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 

  3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 

  3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

  3.II/12 Projektový den ve výuce 

  3.II/13 Projektový den mimo školu 

Děti v MŠ byly podpořeny v těchto šablonách: 

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

  3.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ 

  3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

  3.I/9 Projektový den ve výuce 

  3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 

 Projekt s názvem MŠ a ZŠ Radim 63, číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015360 pokračoval ještě 

v prodlouženém termínu do 28. 2. 2022. V jeho rámci jsme dokončili činnost v těchto aktivitách: 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (podpora vzdělávání žáků) a setkávání s odborníky 

v ŠD. V MŠ jsme dokončili odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí. 

    Preventivní program školy byl pro školní rok 2021/2022 byl zpracován a úkoly v něm stanovené 

byly průběžně plněny. 

    V průběhu školního roku bylo ve 22 případech jednáno se zákonnými zástupci žáků individuálně. 

O jednání jsou sepsány záznamy.  

    Školní metodička primární prevence Mgr. M. Baštová evaluovala Minimální preventivní program 

pro školní rok 2020/2021 a sestavila Preventivní program školy pro školní rok 2021/2022. Vytvořila a 

seznámila pracovníky školy s  „Krizovým plánem školy“ a postupem školy při výskytu rizikových forem 

chování pro školní rok 2021/2022. Ve školním roce 2021/2022 bylo věnováno celkově primární prevenci 

26,5 hodiny přímé preventivní práce. V 5. ročníku 10 hodin, ve 4. ročníku 4,5 hodin ve 3. ročníku 8 hodin 

ve  2. ročníku 2 hodiny, v 1. ročníku 2 hodiny. Hodiny věnované primární prevenci rizikového chování 

tematicky navazovaly na aktuální potřeby a situace v daném ročníku.  

 

Škola uspořádala tyto preventivní programy: 

 

-„Veselé zoubky“  pro 1. ročník; 

 

h)Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného 

rozvoje nepedagogických pracovníků 
 

Činnost pedagogů: 

Pedagogické pracovnice sledovaly odbornou literaturu a navštívily tyto vzdělávací akce: 

 

Činnost pedagogů: 

Pedagogické pracovnice sledovaly odbornou literaturu a navštívily tyto vzdělávací akce: 

 

Bc. G. Nováková -  Magisterské studium Fakulta Pedagogických Věd, obor Speciální  

pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro I. stupeň 

základních škol – Dolnoslezská vysoká škola, Wroclaw - dokončeno; 

 

K. Sýkorová  Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 - dvouleté dálkové    

                                                           studium Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o.,  

Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10; 



 

Mgr. P. Jirková -10.12.21 Školení odborné způsobilosti řidičů (Autoškola Z. Pinkas, Dr.  

Beneše 311/II., 290 01 Poděbrady); 

   -04.05.22 Žáci s vývojovou dysfázií, specifika ve vzdělávání na 1. stupni ZŠ 

     (SPC Poděbrady, Nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady 290 01)

   -11.05.22 Jak na přijímání a vzdělávání žáků z Ukrajiny v praxi; Webinář:  

     (Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8); 

Cyklus online školení v rámci projektu Nové služby „Práce s dětmi 

v riziku rozvoje duševního onemocnění a s diagnózou duševního 

onemocnění“  (MZČR)   

   -14.06.22 Pedagogicko-psychiatrické minimum; 

-14.06.22 Trauma respektující přístup; 

   -16.06.22 Krizová intervence; 

-23.06.22 Supervizní setkání s Mgr. Zdenkou Štefanidesovou; 

-27.06.22 Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a 

školních pedagogických pracovišť; Webinář (PPP Brno, p.o., 

Hybešova 15, Brno 602 00); 

        

Čáslavová  -10.12.21 Školení odborné způsobilosti řidičů (Autoškola Z. Pinkas, Dr.  

Beneše 311/II., 290 01 Poděbrady); 

   -11.02.22 Dítě s vývojovou dysfázií v běžné MŠ (Webinář; InPra); 

   -11.05.22 Jak na přijímání a vzdělávání žáků z Ukrajiny v praxi; Webinář:  

     (Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8); 
-27.06.22 Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a 

školních pedagogických pracovišť; Webinář (PPP Brno, p.o., 

Hybešova 15, Brno 602 00); 

 

Mgr. M. Baštová -10.12.21 Školení odborné způsobilosti řidičů (Autoškola Z. Pinkas, Dr.  

Beneše 311/II., 290 01 Poděbrady); 

-27.06.22 Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a 

školních pedagogických pracovišť; Webinář (PPP Brno, p.o., 

Hybešova 15, Brno 602 00); 

Mgr. et Mgr.  

G. Žuchadarová -24.03.22 Supervizní setkání pro učitele a asistenty pedagoga (Člověk v tísni, 

     o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2); 

-26.05.22 Supervizní setkání – podpora pedagogických pracovníků 

v souvislosti s příchodem žáků z Ukrajiny (Člověk v tísni,  o.p.s., 

Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2); 

 

                                

Mgr. L. Němčíková  -04.05.22 Žáci s vývojovou dysfázií, specifika ve vzdělávání na 1. stupni ZŠ 

     (SPC Poděbrady, Nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady 290 01)

     

Bc. G. Nováková        -18.05.22 Webinář: Interaktivita nové trendy – 1. stupeň; (Taktik International, 

s.r.o); 

 

Mgr. E. Hrubešová     -11.01.22 Webinář: Metoda dobrého startu (KVIC Nový Jičín); 

   -04.05.22 Žáci s vývojovou dysfázií, specifika ve vzdělávání na 1. stupni ZŠ 

     (SPC Poděbrady, Nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady 290 01)

   -05.05.22 Žák ZŠ s vývojovou dysfázií; (DYS-centrum Praha z. ú., Stejskalova 

     192/9, Praha 8); 

 

D. Zámostná  -11.02.22 Dítě s vývojovou dysfázií v běžné MŠ (Webinář; InPra); 

 

 

 



 

R. Pešavová  -10.12.21 Školení odborné způsobilosti řidičů (Autoškola Z. Pinkas, Dr.  

Beneše 311/II., 290 01 Poděbrady);    

-07.06.22  Webinář: Peněžní fondy v příspěvkových organizacích (MŠMT, 

Vzdělávací institut pro Moravu, Hodonín);  

-15.06.22  Webinář: Doplňková činnost v příspěvkových organizacích 

(Vzdělávací institut pro Moravu, Hodonín);  

    

     

Nové poznatky byly uplatňovány v praxi.  

  

i)Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

    Škola celoročně prezentuje práce žáků v budově Obecního úřadu, ve veřejně přístupných 

prostorách školní budovy; 

 Žáci připravili pro děti z MŠ: 

 

-návštěva žáků ZŠ v rámci projektu „ Týden Podzimáček“ 

-mikulášskou nadílku 

-ukázková hodina pro předškoláky v 1. ročníku a rozloučení  absolventů MŠ  a absolventů 5.  

 

Škola uspořádala: 

 

-školu v přírodě v Janově nad Nisou v termínu 21. – 26. 6.  
-výuku plavání od 5. 1. - 16. 3. 2022 pro žáky 2. a 3. ročníku (30 dětí) 

-výuku dopravní výchovy pro žáky 4., 5. ročníku (32 dětí) 

-„Týden Podzimáček“  4. - 8. 10. 2021 – projektová výuka v blocích pro žáky všech ročníků 

-1 x divadélko v MŠ (pro MŠ + 1. roč. ZŠ) 

-návštěva Městské knihovny S. Čecha v Pečkách, „Pasování na čtenáře“ (2. roč.) 

-exkurze do vodárny v Kolíně 

-návštěva ZŠ Pečky (5. roč.) 

 

Žáci se zúčastnili: 

 

-žáci 1. ročníku preventivní soutěže „Veselé zoubky“ 

 

Akce pořádané školou ve spolupráci nebo za účasti rodičů: 

 

-ukázková hodina výuky v 1. ročníku pro rodiče budoucích prvňáků 

-1x informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáků 

-celoroční sběr pomerančové a citrónové kůry 

-vánoční fotografování dětí pro prarodiče 

-fotografování třídních kolektivů v závěru školního roku  

-2x se konaly běžné třídní schůzky, rodiče byli seznámeni s organizací školního roku 2021/2022 a  

  s prospěchem žáků 

-v červnu se konala informativní schůzka s rodiči budoucích žáků 1. roč. 

 

Ostatní akce pořádané školou:  

 

-2 x hospitace v MŠ – elementarista ze ZŠ; 

 

Akce pořádané školou s ostatními subjekty:  

 

-účast žáků školy v soutěži McDomald´s Cup (TJ Viktoria Radim) 

 



j)Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

 Ve školním roce 2021/2022 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI. 

 

k)Základní údaje o hospodaření školy 

 
    Viz novela č.195/2012 Sb. Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů a výročních zpráv, §7, odst.2; 

 

Přílohy výroční zprávy: 

 
I. Výroční zpráva o mateřské škole 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 bude projednána na pedagogické radě dne:  

30. 8. 2022; 

 

 

 
V Radimi 15. 7. 2022     

 

 

 

                                      

     Ivana Čáslavová         Mgr. Petra Jirková 

(zástupkyně ředitelky školy)              (ředitelka školy)         
     

  

                                                   

 

Projednáno školskou radou dne:           17. 8. 2022     

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                _______________________ 

                                                                                                                          Irena Mrázková 
                                                                                                                                               (předseda školské rady) 


