
                            
Příloha č. 4 
Zpráva o činnosti Žákovské rady za školní rok 2020/2021 
 

Žákovská rada funguje již 23 let. Zvolení zástupci všech tříd vyššího stupně a 5. tříd 
prvního stupně se scházejí každé 4. pondělí v měsíci. Zástupci tříd projednávají v radě 
podněty od svých spolužáků, při řešení problémů rada úzce spolupracuje s vedením školy. 
Tak se podařilo prosadit mnoho dobrých návrhů, vyřešily se i některé problémy vzájemné 
komunikace mezi žáky a učitelským sborem. V letošním školním roce se ŽR podařilo doplnit 
velmi aktivními a iniciativními zástupci, kteří přispěli ke zkvalitnění její činnosti. Vzhledem 
k přechodu na distanční výuku v průběhu školního roku nebylo možno splnit všechny úkoly, 
velmi se omezila frekvence schůzek ŽR. Členové rady však byli aktivní, často se svými 
iniciativami jednotlivě obraceli na koordinátorku.   
 
Žákovská rada se zavázala: 

o vylepšovat vzájemnou komunikaci mezi žáky a učitelským sborem 
o pomáhat slabším žákům 
o podílet se na vylepšení školního prostředí a jít příkladem pro ostatní žáky 
o pokračovat v prevenci proti drogám, šikaně, násilí, rasismu 
o podílet se na spolupráci v rámci environmentálního programu 
o pomáhat při vytváření pozitivní atmosféry ve škole, pozitivního obrazu školy mezi 

žáky i veřejností 
o aktivně se účastnit školních akcí 

 
Činnost žákovské rady: 

Zástupci žákovské rady se podíleli na návrhu témat pro uskutečnění plánu k výzdobě 
školních šaten na celý školní rok. Stali se součástí hodnotící komise výzdoby šaten, která 
měla pro tento rok téma „Příroda kolem nás „. V aule proběhla celá řada akcí příležitostného 
charakteru. Už na začátku školního roku byli žáci přivítáni příslušnou výzdobou, 
při příležitosti Velikonoc byly vystaveny kraslice, o Vánocích měla výzdoba zimní charakter, 
podobně jako při příchodu Mikuláše.  
 

Akce, na kterých se žákovská rada dále nepodílela z důvodu vyhlášené karantény, kde 
škola byla uzavřena od 14. 10. 2020 do 24. 5. 2021: 

o vánoční trhy 
o vystoupení žáků v rámci Adventu na náměstí Svobody 
o vystoupení žáků v kostele v Radíčevsi – Živý Betlém  
o vystoupení žáků v kapli v Čeradicích – Živý Betlém 
o Den otevřených dveří  
o zápis do prvního ročníku – v letošním školním roce se fyzický zápis neuskutečnil  
o soutěž „O nejzajímavější kraslici“   
o velikonoční trhy  
o Den Země  
o Den dětí  

 
Žákovské radě se v letošním školním roce podařilo uskutečnit: 



 

• Mikulášský projektový den – pro žáky 1. stupně připravili nadílku 

    
 

   

      

 

                             

  
 

 

 

 

 

 

 

Častým tématem schůzek ŽR je šikana, členové aktivně působí ve svých třídách zejména 
při její prevenci.  

Žákovská rada se zabývá ekologickou tematikou a zavázala se, že bude spolupracovat se 
třídami – třídit odpad na škole a jejím okolí, sbírat elektrospotřebiče a baterie do projektu 
„Recyklohraní“.   

V průběhu školního roku se podařilo se dosáhnout zlepšení ve třídění odpadů na škole. 

Žákovská rada oceňuje dobrou spolupráci s vedením školy, poskytovanou podporu 
a vstřícnost ke vzneseným námětům. 
 

                                                                            Koordinátorka žákovské rady: 
                                                                        Jaroslava Kumstýřová 

Příloha č. 5 
Hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2020/2021 
 

 



Ve školním roce 2020/2021 bylo vyučováno podle RVZ ZV – ŠVP “Krok za krokem 
poznávej svět – najdeš a poznáš sám sebe.“                                                                                  
Plán výchovně vzdělávací činnosti školní družiny vycházel z celoročního plánu školy pro 
školní rok 2020 – 2021 a ŠVP školní družiny.                                                                                                    
Veškerá dokumentace byla vedena na jednotlivých odděleních, dle měsíčních a týdenních 
plánů.                                                                                                                                
 
Vychovatelky se zaměřily na bezpečnost provozu, bezpečnost při výchovných činnostech (hry 
na školní zahradě, cesta na divadelní představení a bezpečnostní pravidla při cestě do ŠD        
a odchodu domů). Děti byly seznamovány s bezpečností při všech činnostech, které se 
průběžně dopisovaly do třídní knihy. Děti si zopakovaly čísla na telefonní linky 150,155,158 
a názorně si procvičily pomoc při modelové nebezpečné situaci s vychovatelkami. V červnu 
vychovatelky seznámily děti s bezpečností v době hlavních prázdnin. Dále je poučily              
o bezpečnosti při nálezu použitých jehel a odmítnutí požití drogy. Dále o bezpečnosti 
v silničním provozu a bezpečnosti na letních táborech.                                                                                             
Internetové stránky školní družiny byly měsíčně aktualizovány. Činnosti a akce jsme 
prezentovaly i s fotodokumentací.  
Důsledně byly dodržovány hygienické návyky a pravidla správného stolování. Při výchovně 
vzdělávací činnosti vycházely vychovatelky ze zájmů, potřeb a individuálních zvláštností dětí. 
Byl kladen důraz na sjednocení výchovného působení na děti.  Klidová část byla zajištěna 
individuálně. Vychovatelky spolupracovaly s rodiči a třídními učiteli.  
Vychovatelky pracovaly s ročním tematickým plánem, jednotlivě rozpracovaným do 
měsíčních úkolů: 

Září – téma „Máme nové kamarády“, „Den kamarádství“     
          Děti se seznamovaly spolu i s prostředím školy. Povídaly o svém domově            
a městě, ve kterém žijí. Upevňovaly si pravidla společného soužití, chování a navázání 
přátelských vztahů. Na vycházkách poznávaly pamětihodnosti města. 

Říjen – téma Rok v přírodě, Člověk a příroda, příroda nás učí – „Můj strom“.  Člověk    
a literatura. Bezpečná cesta do školy.                  
Celý podzim děti poznávaly přírodu v okolí školy nebo na školní zahradě. Sbíraly přírodniny 
pro výtvarnou a pracovní činnost. Obtiskovaly tvary listů na plakát podzimního stromu            
a obtiskovaly ovoce do obrázků. 
K zápisu dětí do školy vytvořily dárečky pro budoucí prvňáčky. 
 
Dne 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol z důvodu COVID 19. 

 
Od 4. 1. 2021 do 12. 4. 2021 jsme byli určeni jako pověřená škola pro rodiče vybraných 

profesí – péči o děti v odpoledních hodinách zajišťovala školní družina. 
  
Květen – téma Můj vztah k bydlišti, Naše město Žatec v historii i současnosti, Člověk       
a jeho nejbližší okolí, Místo, kde žijeme, Vlastenecká výchova.             
Vytvářely si vztah ke svému městu, k vlasti, národní hrdost. Připomínaly si zajímavosti 
našeho města. Děti se učily znát svoji adresu. Vycházkami poznávaly historii města Žatce. Při 



cestě do Městského divadla si prohlédly náměstí a jeho pamětihodnosti, v Podměstí kostel 
Svatého Václava. Své pocity a zážitky vyjádřily formou malby „Mé město“. 
 
Červen - téma „Sport pro každého“, Pobyt na školní zahradě.     
 
Kulturně – estetické zájmy dětí byly uspokojovány v jednotlivých činnostech a výchovách. 
Více než polovina dětí se přihlásila na kroužky organizované školou, které byly na začátku 
školního roku nařízením vlády zakázány. 
Děti navazovaly na získané vědomosti z vyučování i z poznatků vlastních. Začátkem měsíce 
října paní Jana Růžičková udělala přednášku s názvem „Jak si správně čistit zoubky“ - naučila 
děti správnému čištění, ty si pak odnesly i dárečky v podobě kartáčků a omalovánek.                                                                                  
Po celý školní rok se činnosti prolínaly podle skladby ročního a týdenního plánu. Čtení na 
pokračování rozvíjelo čtenářskou gramotnost. 
Hudební činnosti: rytmizace a melodizace známých říkadel, jmen dětí, logopedické básničky 
apod , zpěv od října nebyl povolen. 
Tělesné činnosti: tato činnost byla od října 2021 zakázaná. 
Literární činnosti: dramatizace známých pohádek, rozvíjení vlastní fantazie při výstupech 
dětí, kdy si samy hrály divadlo, dokončovaly příběhy, ale i poslechová činnost při odpočinku. 
Rozvíjení slovní zásoby formou poslechu krátkých literárních útvarů. Rytmus a melodie 
jazyka byly procvičeny formou známých říkadel. Děti byly vedeny k samostatnosti 
(odstranění ostychu) a kolektivnímu cítění při dramatizaci. Děti navštěvovaly divadelní  
představení 1x měsíčně v Městském divadle v Žatci, v letošním roce, to bohužel bylo jen 1x 
v září 2021. 
Prvouka: formou didaktických her procvičujících znalosti z matematiky, společenského 
chování („kouzelná slovíčka“) a upevňováním znalostí z přírody byly děti vedeny k soutěžení 
větších i menších kolektivů, ale i individuálně s ostýchavými dětmi.                                                       
Ve všech výchovných činnostech bylo přihlédnuto k individualitě dětí i celého kolektivu – 
láska k rodině, k rodnému městu, k přírodě, toleranci k minoritám. Při vycházkách do okolí 
školy, nebo při cestě do divadla byly děti seznamovány s památkami města. 
   
 
                                                                                         Zpracovala: Bc. Renata Oberreiterová  
                                                                                                               vedoucí vychovatelka 
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Příloha č. 6 
Přehled hospodaření k 31. 12. 2020 
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Zůstatky fondů: 
 

411 Fond odměn 13 585,00 

412 FKSP 891 331,10 

413 Rezervní fond 91 974,57 

414 Rezervní fond- jiné zdroje 412 066,68 

416 Fond  investiční 90 446,93 
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