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1. Charakteristika školy 
 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Řepín 

IČO: 71006630 

DIČ: CZ 71006630 

 

Adresa: Hlavní 43, 277 33  Řepín 

 

Číslo účtu: 0466148349/0800 

 

e-mail: pohotovost@seznam.cz   

  info@skolarepin.cz  

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

Zřizovatel: Obec Řepín 

 

Ředitelka: Mgr. Olga Studničková do 31.1.2017, Mgr. Ilona Fryčová od 1.2.2017 

 

Škola sdružuje: Základní škola 

                          Mateřská škola 

                          Školní družina 

                          Školní jídelna 

 

Druh a typ školy:  

Základní škola: 1. – 5.ročník, málotřídní škola, 54 žáků, 3 třídy 

Mateřská škola: 2 místnosti, 33 dětí, 2 třídy 

Školní družina: 30 žáků 

 
Spádové obce:  Řepín, Živonín 

 

Stupeň vzdělání: základní 

 

Příslušný úřad: Okresní úřad Mělník 

 

Datum zahájení činnosti školy: 1.9.1905 

 

Zařazení do sítě škol (po změně – intefrace): 1.9.1999 

 

Učební dokumenty:    

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Řepín – můj domov“ 

 

         Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Řepín – můj domov“ 

 

 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání „Řepín – můj domov“ 
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Historie a současnost školy: 

První škola v Řepíně byla zřízena již v 17. století, není známo, kde se nacházela. Roku 1675 

nechal majitel panství (Řepín, Vysoká Libeň, Zahájí, Krpy, Živonín, Hradsko) hrabě Walderode 

proti faře vystavět novou školní budovu. V roce 1865 zde byla zřízena škola  o dvou třídách, první 

byla v domě č. p. 8, druhá ve školní budově. Postupně se počet tříd zvyšoval a musely být v nájmu 

po domech po celé obci.  

Představitelé obce a školní rady si uvědomovali neudržitelnost tohoto stavu a začaly jednat  

 o stavbě nové budovy. Stavba začala v roce 1904, prováděl ji zednický mistr Karel Vágner             

z Košátek, podle plánů zhotovených Ing. Valečkou z Prahy. Postavena byla za cenu 56.031 korun   

a 26 haléřů. Parcela staveniště byla získána od velkostatku výměnou za starou školní budovu. 

Budova měla čtyři třídy, tělocvičnu, sociální zařízení, kabinety, byty pro rodinu ředitele školy          

a svobodné učitele. 17. září 1905 byla škola slavnostně vysvěcena.  

Škola stejně jako obec prožívala časy dobré i zlé, období úpadku i rozvoje.  

Asi nejhorší období škola zažívala v době válek. Výuka byla omezována, neprobíhala 

plynule a děti si často docházely jen pro úkoly. Ke konci 2. světové války, v půlce února 1945 bylo 

dokonce vše z budovy vystěhováno a škola sloužila pro ubytování německých uprchlíků. Výuka 

potom občas probíhala po hostincích v Řepíně a Živoníně až do osvobození. Po válce došlo             

k úbytku obyvatel, protože se značná část odstěhovala do pohraničí. Počet dětí se snížil a tím i počet 

tříd, ze čtyř tříd na dvě. Tento stav trvá dodnes.  

Mateřská škola se otevřela poprvé 1. listopadu 1947 a školní jídelna rozjela naplno svůj 

provoz v roce 1970. V 70. letech byla také přistavěna tělocvična, šatny, sociální zařízení, 

vybudováno ústřední topení a kompletně zrekonstruována mateřská škola.  

V letech 2010 až 2013 proběhla výměna oken, kotlů, radiátorů a zateplení s renovací 

historické fasády. Dále bylo na školní zahradě vybudováno hřiště. V roce 2016 proběhla 

rekonstrukce přízemí (mateřské školy, tělocvičny, kuchyně, jídelny, šaten, chodby a v 1. patře  

jedné třídy ZŠ a WC). V roce 2017 bylo zrekonstruováno celé 1. patro (ostatní třídy ZŠ, ředitelna, 

sborovna s kuchyňkou, kancelář vedoucí ŠJ, schodiště a chodba).  

V současné době jsou v naší škole 3 velké učebny ZŠ, 2 velké učebny MŠ, školní kuchyně, 

školní jídelna, ředitelna, sborovna a kancelář. Základní škola a mateřská škola je vybavena 

interaktivními tabulemi a novými počítači. Nové počítače jsou také pro všechen personál umístěny 

ve sborovně, v MŠ a třídách. Provoz školy zajišťuje 13 zaměstnanců.  

Výuka probíhá v základní a mateřské škole dle školních vzdělávacích programů. Spádovými 

obcemi jsou Řepín a Živonín. ZŠ a MŠ pořádá školní a mimoškolní akce a zájmové kroužky pro 

všechny děti.  

Školní jídelna vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.  

Obecní úřad se školou úzce spolupracuje, vychází ji vstříc a snaží se chod školy zdárně 

zajistit i do budoucích let. 

 
Prostory školy: 

Přízemí:  

mateřská škola s 5 WC, 3 pisoáry a 8 umyvadly, kuchyň, jídelna, tělocvična, šatny, 3x WC 

1. patro:  

3 učebny, sborovna( s kuchyňkou, koupelnou a WC), ředitelna, kancelář, 8x WC, 3x pisoár 

Půda: archiv 

Sklep: kotelna, úprava vody, sklad pelet 

 

 

 

 

 



 

 

Technický stav budovy: 

Loňský školní rok proběhly další velké úpravy školy – rekonstrukce celé MŠ, kde je nová 

interaktivní tabule, školní kuchyně, tělocvičny – celé přízemí; dále rekonstrukce jedné učebny ZŠ    

a žákovských a učitelských WC v prvním patře. Tento školní rok byla dvouletá rekonstrukce 

dokončena – rekonstrukce dalších dvou učeben a zázemí pro učitele.  

Byla také provedena úprava vjezdu na zahradu, opravena střecha sklepních prostor na 

dřevěné pelety, opravena zeď na školním dvoře a vstupní prostory do kotelny a byly provedeny 

venkovní úpravy před hlavním vchodem školy. Úpravy proběhly z dotačních programů a z fondu 

školy. 

V ZŠ byly pořízeny další nové učebnice a pomůcky.  

I v tomto školním roce proběhly revize elektrického zařízení, elektrických spotřebičů, 

plynového zařízení  a požárního vybavení. Proběhly prověrky BOZP a PO. Také kontrola z OHS 

Mělník byla bez závad, vše je řádně zaevidováno a založeno ve spisech školy.  

 

Mateřská škola: 

Mateřská škola je dvoutřídní, smíšená, s kapacitou 40 dětí. V přízemí se také nachází 

společná školní jídelna. Mateřská škola je prostorná, s oddělenou ložnicí, s rekonstruovaným 

sociálním zařízením, s velkou hernou. Pobyt venku uskutečňujeme na přilehlé školní zahradě, 

dětském hřišti nebo vycházkami obcí. Zahrada je vybavena dřevěným programem    a 2 pískovišti. 

Škola se nachází ve středu obce, v blízkosti všech důležitých budov obce. Okolo Řepína je dostatek 

lesů, a proto je v obci příznivé ovzduší. Školka nabízí logopedickou péči odborného pedagoga         

a každoročně probíhá  předplavecký výcvik. Spojením se základní školou se přirozeně rozvíjí 

interpersonální vztahy mezi dětmi i učitelkami. Toto spojení také lépe přispívá k adaptaci na školní 

prostředí.  

Mateřská škola je vybavena novým nábytkem, didaktickými pomůckami, počítačem, 

interaktivní tabulí a hračkami.  

K pohybovým hrám a činnostem využíváme tělocvičnu, školní zahradu   a dětské hřiště. 

V šatně MŠ jsou určené plochy na vystavování dětských prací a pro informace rodičům. V obou 

třídách se pracuje s věkově smíšenou skupinou dětí. Tomu částečně odpovídá výškové přizpůsobení 

nábytku a dostupnost hraček.   

Spolupráce se ZŠ a MŠ je na výborné úrovni, práce se vzájemně prolíná, děti se navzájem 

dobře znají. Spolupracují také na různých kulturních, společenských akcích, při výletech atd... Při 

pěkném počasí spolu tráví odpoledne na školní zahradě.  

Úzká je také spolupráce s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Učitelky i rodiče se 

vzájemně informují o chování dítěte v rodinném prostředí i ve školní družině. Formy spolupráce 

jsou zejména individuální rozhovory, telefonické rozhovory, písemné kontakty a třídní schůzky.  

Děti jsou vedeny podle zásad zdravého životního stylu, v denním programu respektujeme 

individuální potřebu spánku, aktivity, odpočinku. Maximálně využíváme pěkného prostředí 

k vycházkám nebo pobytu na školní zahradě. Snažíme se, aby byla dětem poskytována vyvážená 

strava v pravidelných intervalech. Usilujeme o to, aby denní režim vycházel z potřeb a zájmů dětí    

a byl pružný. Pitný režim je zajištěn po celý den. 

 

Obvyklý denní režim MŠ: 

  6,30  –   8,00 hod. – příchod dětí do školy – hry dle volby dětí 

  8,00  –   8,25 hod. – zdravotní cvičení                             

  8,25  –   8,45 hod. – hygiena, svačina 

  8,45  –   9,45 hod. – řízené pohybové aktivity, výchovně vzdělávací činnosti 

  9,45  – 11,45 hod. – pobyt venku – vycházky, školní zahrada (především spontánní pohybové aktivity)   

11,45  – 12,15 hod. – hygiena, oběd, odchod dětí po obědě 

12,15  – 12,30 hod. – příprava k odpočinku 

12,30  – 14,00 hod. – odpočinek 

14,00  – 15,30 hod. – procitání, svačina, hry dle volby dětí či pobyt venku, odchod dětí        
Pozn.: Denní režim je orientační, přizpůsobuje se aktuálním potřebám dětí a v případě pobytu venku počasí. 



 

 

Psychosociální podmínky MŠ 

Děti mají možnost se adaptovat na nové prostředí školky dle vlastních potřeb. Vzdělávací 

nabídka je přiměřeně náročná, dítěti jsou předkládána témata jemu známá, z praktického života, se 

kterými se často setkává. Děti vedeme k tomu, aby se aktivně účastnily procesu, cítily se příjemně, 

mohly rozhodovat o svých činnostech. Podporujeme jejich sebevědomí a sebedůvěru zejména 

pozitivní pochvalou. Volnost a osobní svoboda dětí je omezena pravidly chování, která zajistí 

bezpečnost při společném soužití. 

Komunikace mezi dětmi a pedagogy je přímá, vstřícná a nepodporuje nezdravé soutěžení, 

respektuje individualitu každého dítěte. 

Mateřská škola je dvoutřídní, věkově heterogenní, s dětmi od 3 do 7 let. Děti MŠ jsou převážně 

z Řepína a Živonína, některé děti dojíždějí z blízkého okolí.  

Diferencované formy a metody práce uplatňujeme vzhledem k věkovým zvláštnostem a 

individuálními schopnostem. Kapacita MŠ je 40 dětí, k rozšíření z původní jednotřídní došlo na 

základě vyššího počtu dětí v obci a zájmu rodičů. Proto rodiče nemají problémy s umístěním dětí, 

snažíme se vyhovět všem žádostem. 

Provoz MŠ je od 7:00 do 16:30 hodin. Je možnost využití ranní družiny (po dohodě s vedoucí 

vychovatelkou ŠD). Vnitřní režim MŠ je součástí školního řádu. 

 

Organizace v MŠ:  

Mateřská škola funguje od září do poloviny července (zbytek hlavních prázdnin je budova 

uzavřena a je prováděna její celková údržba). O vedlejších prázdninách může být MŠ uzavřena 

v případě, že je počet přihlášených dětí na prázdninový provoz menší než 8. 

 

Řízení MŠ: 

Mateřská škola má vedoucí učitelku, která připravuje ve spolupráci s ostatními pedagogy 

vzdělávací program a připravuje podklady pro ředitelku celé školy. Pedagogové pracují jako tým, 

zvou ke spolupráci rodiče, svou pedagogickou práci plánují a vyhodnocují. Každý zaměstnanec MŠ 

zná a dodržuje své povinnosti. 

Je vytvořen informační systém 

- mezi zaměstnanci uvnitř MŠ – krátké ranní a odpolední konzultace dle potřeby 

- mezi ředitelkou a vedoucí učitelkou MŠ – konzultace dle potřeby, porady 

- mezi ředitelkou a všemi zaměstnanci školy – konzultace dle potřeby, porady 

- mezi pedagogy a rodiči (informační nástěnky, letáky, webové stránky, třídní schůzky, 

osobní konzultace) 

 
Třídy jsou věkově smíšené společně s dětmi s povinným předškolním vzděláváním a dětmi 

s odkladem školní docházky, kterým je zabezpečena nezbytná pedagogická podpora                         

a diferencovaný přístup. Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno na 4 hodiny denně v době od 

8.00 hodin do 12.00 hodin. Je zajištěno souběžné působení dvou učitelek minimálně dvě a půl 

hodiny denně při činnostech: výchovně vzdělávací činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 

pracovníky, práce s integrovanými dětmi, předškolní vzdělávání, pobyt dětí venku, osobní hygiena, 

oběd. 

Nově příchozí děti jsou na základě zápisu přijímány ředitelkou školy na základě daných kritérií. 

Přijetí dětí, které chtějí nastoupit v průběhu roku do MŠ, je ovlivněno naplněním kapacity školky a 

taktéž kritérii. Po nástupu do MŠ se dítě postupně adaptuje, doba adaptace je individuální, vždy 

závisí na dohodě mezi pedagogy a rodiči. 

 

Závazným dokumentem pro všechny zúčastněné strany je školní řád, který obsahuje všechny 

informace řádu provozního. 

 

 

 

 



 

 

Školní družina 

Školní družina je součástí Základní školy. Nachází se v prvním poschodí (v první třídě).       

V této třídě též probíhá dopolední vyučování.  

ŠD zajišťuje výchovu mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování, ani ho 

nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. 

Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je 

ušlechtilé zábavě, pomáhá rozvíjet kulturní potřeby a zájmy žáků. 

Ranní ŠD probíhá v době od 6:15 do 8:00 hodin. Do 7:00 hod. ji navštěvují zároveň              

i některé děti  z MŠ.  

Po skončení dopoledního vyučování, od 11:40 do 12:30 hodin, probíhá polední přestávka, 

při které jdou žáci na oběd. Po dobu oběda, od 11.40 do 12.30 se u dětí střídají jednotliví členové 

pedagogického sboru. Odpolední ŠD probíhá od 11:40 do 15:00 hodin. Kdo potřebuje déle, 

možnost do 15,30 hod. (oba pracující rodiče), nutné ještě pozdější odchody - spojeno s MŠ - po 

dohodě s řed. školy, provoz MŠ do 16:30 hod. 
  

 

Vybavení ŠD 

ŠD je dobře vybavena hračkami, společenskými i didaktickými hry, výtvarnými potřebami. 

Děti využívají i učební pomůcky a dětskou literaturu (knížky, časopisy...). ŠD je postupně 

doplňována novými pomůckami. V chodu ŠD využíváme také informační a komunikační 

technologie. K tomu nám slouží čtyři počítače s připojením k internetu. Dětem slouží také ITA 

tabule. Děti ŠD užívají také mateřskou školu, školní jídelnu, tělocvičnu, dětskou zahradu, šatny, 

sociální zařízení. Mateřskou školu navštěvují při různých společných aktivitách. Do školní jídelny 

chodí děti na oběd. Školní jídelna také zabezpečuje celodenní pitný režim dle potřeb dětí.  

Žáci využívají rovněž prostornou tělocvičnu a upravenou školní zahradu s pískovištěm, 

dřevěnými prolézačkami, houpačkami a domečkem na hračky. Dále děti užívají šatny, které se 

nacházejí v přízemí. Samozřejmostí je sociální zázemí ve všech částech budovy. 

 

Činnost školní družiny: 

Činnost školní družiny byla zahájena 1. září 2016. Zapsaní žáci v počtu 30.  

Při své výchovné činnosti spolupracovali vychovatelé s třídními učiteli a vytvářeli bezpečné, 

podnětné a přátelské prostředí.  

Vychovatelé pečlivě dbali na vytváření týdenních plánů přes občasné potíže vyplývající       

z absencí, způsobených nemocemi, část plánované činnosti splnili.  

Organizační záležitosti a přípravy společných akcí byly projednávány na pravidelných 

poradách.. 

Činnost školní družiny byla ukončena 30. června 2017.  

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Vychovatelka úzce spolupracuje s pedagogickým sborem. Účastní se jednání pedagogické 

rady, kde společně konzultují výchovné problémy, závažné události, úspěchy a neúspěchy 

jednotlivých dětí, rodinné a sociální vztahy, tělesný a duševní stav dětí, úroveň vědomostí                

a dovedností, přípravu dětí na vyučování atp. Vychovatelka i pedagogové jsou vzájemně dobře 

informováni o charakteru výchovné práce ve vyučování i ve školní družině.  

Spolupráce s MŠ je na výborné úrovni, práce mateřské školy a školní družiny se vzájemně 

prolíná, děti se navzájem dobře znají. Spolupracují také na různých kulturních, společenských 

akcích, při výletech atd... Při pěkném počasí spolu tráví odpoledne na školní zahradě.  

Úzká je také spolupráce s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Vychovatelka i rodiče se 

vzájemně informují o chování dítěte v rodinném prostředí i ve školní družině. Formy spolupráce 

jsou zejména individuální rozhovory, telefonické rozhovory, písemné kontakty a třídní schůzky.  
  

 



 

 

Režim dne v ŠD: 

Časové rozvržení činností ŠD je rozvrženo tak, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní      

i sociální vývoj dítěte. V tomto ohledu hraje roli i prostředí, které odpovídá hygienickým, 

estetickým a pedagogickým požadavkům a dobrá kvalita vztahu mezi dětmi, pedagogy a rodinnými 

příslušníky. 

Při ranní družině a po dopoledním vyučování jsou zařazovány spíše klidné a nenáročné 

činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají individuální, skupinovou nebo hromadnou 

formou. Doba i způsob odpočinku se řídí potřebami dětí.  

Po době odpočinku následují pohybově-rekreační činnosti. Tyto aktivity zahrnují složku 

organizovanou i spontánní. Pak následují vzdělávací, zájmové a rukodělné činnosti, případně dle 

potřeby dětí pomoc s přípravou na vyučování a individuální přístup. Poslední část ŠD je opět 

věnována odpočinkové a rekreační činnosti podle vlastní volby dětí. 
  

Cíle ŠVP školní družiny 

Cílem je rozvoj osobnosti dítěte, jeho učení a poznáván. Učit se „jak na to“ - získávat různé 

dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat. 

Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně). Učit se znát - získávat 

vědomosti, učit se objevovat nové věci, získávat poznatky, analyzovat je, dávat je do souvislostí, 

řešit problémy, získávat znalosti o životním prostředí, jeho ochrana.  

Pochopení a uplatňování zásad demokracie - Úmluva o právech dítěte (každý má svá práva, 

ale i povinnosti). Učit se žít společně – rozvíjet porozumění s jinými lidmi, osvojit si pravidla 

společenského chování, rozvíjet empatii, společně řešit problémy, pracovat jako člen týmu, utvářet 

vědomí národní a státní příslušnosti, pochopit a uplatňovat principy rovnosti žen a mužů.  

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na 

své okolí. Učit se být – rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat 

zdravý životní styl. 

 

 

2. Přehled učebních plánů 

 
Hlavní úkoly a cíle výchovně vzdělávací práce v MŠ: 

 pomoci dětem při přechodu z rodiny do kolektivu 

 vést děti k samostatnosti 

 rozvoj citových, mravních, sociálních a estetických hodnot 

 logopedická péče, rozvoj řeči, vnímání a poznávání 

 rozvíjet komunikaci 

 usilovat o osobnostní rozvoj, pomoci poznávat sebe sama 

 rozvoj fyzického zdraví, zdatnosti 

 vštěpovat správné návyky 

 poskytovat citovou oporu 

 

Škola má zpracované učební plány dle předmětů a ročníků.  

Výuka v základní škole probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. 

Používané učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR. 

K výuce dále sloužily nově zakoupené i starší učební pomůcky, interaktivní tabule, knihy ze 

žákovské a učitelské knihovny, slovníky, počítače. 

Kladně lze hodnotit integraci základní a mateřské školy, zajištění odborné péče pro žáky         

a udržení úrovně výchovně vzdělávacího procesu. 

     V mateřské škole probíhala výuka dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání.  

 



 

 

3. Údaje o pracovnících školy 

 
jméno pedagogická,  

odborná způsobilost 

funkce 

Mgr. Olga Studničková VŠ PF UK Praha, 1.st. 

Management pro ředitele škol 

ředitelka školy do 31.1.2017,  

třídní učitelka, učitelka ZŠ 

Bc. Odstrčilová Kateřina  

               

UJAK - vychovatelství,  

studující VŠ PF UK, spec.pg 

učitelka ZŠ,  

vychovatelka ŠD 

Ing. Urbánková Šárka   

 

VŠ zemědělská, 

studující VŠ PFUK Praha, 1.st. 

třídní učitelka, učitelka ZŠ, 

vychovatelka ŠD 

Mgr. Lukšíková Barbora                          UJEP, 1. st.                                            učitelka ZŠ do 31.3.2017 

 

Schöbelová Iveta SpgŠ MŠ učitelka ZŠ,  

vychovatelka ŠD 

Bc. Cardová Marie SpgŠ MŠ,  

VŠ PF UK Praha, logopedie 

asistentka pedagoga ZŠ, 

učitelka MŠ 

Kašpárková Dagmar                SpgŠ MŠ                                            vedoucí učitelka MŠ 

 

Stiborová Tereza SPŠ Štětí 

studující UJEP pro MŠ                                                                                                        

učitelka MŠ 

Mgr. Mokrá Anna  asistentka pedagoga MŠ, 

učitelka MŠ 

Pecháček Lubomír SOU školník,  

topič 

Eflerová Hana SOU vedoucí ŠJ,  

uklízečka 

Labuťová Michaela SOU kuchařka, pomocná kuchařka, 

cizí strávníci 

Mgr. Ilona Fryčová UJAK – spec.pedag. – vychovatelství, 

UJAK – spec.pedag. – učitelství, 

Management pro ředitele škol 

od 1.2.2017 ředitelka,  

učitelka ZŠ 

Ilona Fryčová ml. OA 

Kvalifikační stud. Asistent pedagoga 

od 1.4.2017 učitelka ZŠ 

 

   

 

4. Aprobovanost výuky v % 
aprobovanost v jednotlivých zařízeních: 

ZŠ     75 % 

MŠ    88 % 

ŠD   100 % 

 
Vzdělávání učitelů: 

Probíhá soustavně, v rámci možností při zajištění řádného chodu školy.  

 

Obory dalšího vzdělávání PP:  

Anglický jazyk 

Seminář pro ředitele 

Inkluze – Konference 

Studium: učitelka MŠ - studující UJEP pro MŠ  

                 učitelka ZŠ -  studující VŠ PFUK Praha, 1.st.   

  učitelka ZŠ -  studující UJAK – speciální pedagogika 



 

 

5. Údaje o zařazování žáků 

 
Ve školním roce 2016 - 2017 školu navštěvovalo 54 žáků. 

 

1. ročník:  14 žáků 

2. ročník:    10 žáků 

3. ročník:     8 žáků 

4. ročník:    14 žáků 

5. ročník:      8 žáků 

 

Školní družinu navštěvovalo  30 žáků. 

Do mateřské školy docházelo 33 dětí. 

V evidenci Pedagogicko-psychologické poradny ve školním roce 2016/2017 byly 2 děti. 

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
třída ročník počet žáků prospělo neprospělo neomluvené 

hodiny 

snížený stupeň 

z chování 

I. 1. 14 14 0 0 0 

I. 2. 10 10 0 0 0 

II. 3. 8 8 0 0 0 

II. 4. 14 14 0 0 0 

I. 5. 8 8 0 0 0 

 

Zvláštní péče byla věnována žákům prospěchově slabším a dětem po delší absenci. 

Funkci výchovného poradce vykonávala ředitelka školy. 

 

Výchovná opatření – 3 důtky udělené třídním učitelem za nepřiměřené chování. 

Hodnocení žáků bylo prováděno písemnou i ústní formou. 

Do výuky byla zařazena protidrogová prevence, sexuální, dopravní, rodinná, zdravotní                      

a environmentální výchova, přiměřeně dle věku 2-11 let. 

Pravidelně navštěvujeme Plavecký bazén v Mělníku.  

Spolupráce se spádovou školou ve Mšeně byla na dobré úrovni, stejně tak s PPP Mělník.  

 

 

7. Údaje o výsledcích inspekce 
Inspekce ČŠI v tomto období neproběhla. 

 

 

8. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 
Ve školním roce 2016/2017 pracovaly děti v těchto zájmových útvarech: 

Hra na flétnu 

Anglický kroužek 

Keramika 

Včelařský kroužek 

Sportovní kroužek 

Florbal, Ping Pong, Šachy 

Byl dodržován pitný režim a tělovýchovné chvilky. 

Organizace velkých přestávek – sportovní využití na školní zahradě, relaxace ve třídě. 

 



 

 

V rámci školních a mimoškolních akcí jsme pořádali: 

 

Sportujeme a poznáváme 

 

Návštěva bílého lvíčete 

 

Mikulášská nadílka 

 

Vánoční Mělník 

 

Zpívání na schodech 

 

Muzeum Mělník - retro výstava - Vánoce 50. a 60. let 

 

Vánoční rozloučení v MŠ a ZŠ – rozdávání dárků – zpěv koled 

 

Seznámení s dravcem 

 

Dechové trio Accordo - předvedení nástrojů - hudební pohádka - společný zpěv 

 

Divadlo Mělník – Domeček 

 

Vítání občánků 

 

Zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ  

 

Muzeum Mělník  - Velikonoce v době minulé (ZŠ + MŠ) – interaktivní program o velikonočních 

časech našich předků a o tom, co příchod jara znamenal v životě tehdejších dětí.  
 

12.4. zápis do 1.třídy ZŠ 

 

Indiáni ve škole (ZŠ + MŠ) - zábavně naučný program pro školky a školy: INDIÁNSKOU 

STEZKOU - zaměřeno na poznání života původních obyvatel Severní Ameriky zábavnou formou, 

navazuje i na učivo z přírodovědy, výtvarné a hudební výchovy. Byl představen život indiánů, 

jejich hračky, zbraně, hudební nástroje, děti slyšely a viděly ukázky hudby a tanců, zatančily si hadí 

tanec, vyzkoušely indiánské hry a soutěže, zastřílely si z luku a vyrobily si kožený náramek. 

Program byl přizpůsoben věku dětí. 

 
20.4. – Zahájí -  pietní vzpomínkový akt k uctění památky padlých partyzánů - od 16 hod 

s možností  shlédnutí bojové techniky z konce II svět. Války, od 17 hod pietní akt s účastí senátorů,             

představitelů města Mělník, s kulturním programem ZUŠ v Mělníku. 

 

18.5. zápis do MŠ   

 

19.5.  Bezpečný pes (ZŠ + MŠ) v naší škole: seznámení s pejsky, kteří za dětmi přijeli a seznámení 

s jejich morfologií (stavbou těla)  vždy dle věku dětí. Děti se naučily znát řeč psího těla, jejich 

mimiku a rozpoznat psí varovné signály. Ukázky z různých psích  sportů (dog-dancing, agility, 

obecná kynologie, atd.). V další části konkrétní situace ze života, do kterých se může dítě spolu 

s cizím psem dostat (pes na vodítku, kterého potkáme na ulici se svým pánem,  pes kdekoliv  

přivázaný,   pes bez pána pobíhající po ulici a hlavně nejhorší situaci a to psa agresivního, který již 

vykazuje známky blížícího se možného napadení),  jak tyto situace konkrétně řešit a co v těchto 

případech nejlépe dělat. Děti  si osvojily techniky, které jim pomohou chránit si důležité části těla    

v případě útoku psa. Zároveň se naučily  jak takovému útoku úplně předejít. 



 

 

MOTÝLI – v naší škole se nám vylíhly 4 druhy motýlů: Attacus Atlas, Martináč  Habrový,    

Antherea Pernyi, ActiasLuna. 

 

Olympiáda ve Mšeně 

 

Dětský den - Děti plnily různé úkoly, například skládaly ve skupinách Puzzle na čas, vymýšlely 

básničku s danými slovy, řešily různé kvízy, křížovky a hádanky. Vyzkoušely si také svoji zručnost 

skládáním dřevěných skládanek a nechyběly ani sportovní činnosti jako běh, skákání přes švihadlo 

nebo v pytli. Vyvrcholením bylo hledání pokladu. Děti jsme chvíli napínaly a určily trochu jinou 

oblast, kde měly hledat, abychom hledání prodloužily. Poklad nakonec nalezl žák 4. třídy Ondra, 

který si jej mohl  ponechat, ale moc nás potěšil tím, že se s celým pokladem s dětmi rozdělil. Dětský 

den se velmi vydařil ke spokojenosti dětí i pedagogů. 

 

Závěrečné školní výlety – MŠ + ZŠ 

 

 

Ve školním roce proběhly tyto projekty: 

 

Sportujeme a poznáváme – seznámení se mšenskou školou 

 

„Pojďte si číst“ (ZŠ) - herečka Jitka Asterová a herec a moderátor Bořek Slezáček - číst malým 

dětem nahlas je ten nejúčinnější způsob, jak je rodiče mohou připravit, aby byly ve škole 

úspěšné. Děti mají rády, když ten, kdo jim předčítá, zároveň příběh jakoby i hraje. Přitom je 

důležité měnit tón hlasu, podobně jako na jevišti, aby se dítě do příběhu vžilo. Děti mají velmi rády, 

když se jim čtou často stejné příběhy tak dlouho, dokud neznají celé pasáže zpaměti. Dejte však 

pozor na to, abyste měli stejný tón hlasu, užívali stejná slova, stejná tajemství nebo stejná 

překvapení. Hlasitým předčítáním rozvíjíme u dítěte jeho paměť, obrazotvornost, emoce, myšlení, 

posilujeme jeho sebevědomí a dáváme mu vědomosti a vzorce morálního chování. Předčítání nebo 

společné čtení je vynikající výchovnou metodou. Herečka Jitka Asterová a herec a moderátor Bořek 

Slezáček ve spolupráci s renomovaným nakladatelstvím Albatros připravili pro žáky projekt, 

kterým podporují snahy škol o to, přivést děti k četbě, důležitému pramenu vzdělávání, kultivace    

a poznávání vlastní kultury. Inspiraci nalezli v podobných programech probíhajících v zahraničí.    

V projektu nazvaném „Pojďte si číst“ předčítají dětem jak z klasické beletrie, tak i z naučných         

a encyklopedických knih. Cílem tohoto projektu je vzbuzovat v dětech zájem o literaturu, o domácí 

četbu, ať již samostatnou nebo v podání rodičů. Projekt je interaktivní, spojený s povídáním            

o knihách a se soutěžemi o malé ceny. 

 

„Čarodějnice“ (lidové zvyky a tradice) - tvořivé dílny-  kvízy, výroba hlavy čarodějnice, básničky  

o čarodějnicích, kresba nejošklivější čarodějnice – doplnění náčrtku hlavy, čarodějnický kvíz, 

doplňovačky, najdi cestu, barevné dokreslení dle anglického návodu… masky, opékání vuřtů, 

čarodějnické vysvědčení + sebehodnocení.  

 

Agent 008 James BAT – 4. + 5. tř. – rozhovory se žáky, pedagogy a spoluobčany a zjišťování, jak 

třídí baterie – skupinová práce celého třídního kolektivu. Průřezová témata: český jazyk, etické 

vzdělávání, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Sounáležitost: prezentace v rámci ZŠ. Cíl: 

osvětou vést k uvědomění si jak nakládat s bateriemi. 

 

„Velikonoce“ – tvořivé dílny + sebehodnocení, výstava prací žáků na chodbě školy.  

 

Vyhodnocení projektu „AGENT 008 James BAT“ (4. + 5. tř.), letáky žáků, kompletace dotazníků. 

Dětem se podařilo odevzdat k recyklaci úctyhodných 4 400 kusů baterií o celkové hmotnosti 76 kg.  

 

 



 

 

Naše škola se zapojila do projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět.  

Sbíráme: 

drobné elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny 

elektřinou ze sítě např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné 

počítačové vybavení, elektrické hračky, hudební nástroje, fény, žehličky, elektrické holicí strojky, 

mixéry, vysavače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, vrtačky, počítače, kabely, nabíječky        

a další…                            

baterie, všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových 

ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.: knoflíkové články, 

mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, monočlánky ploché baterie i 9V hranaté 

baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg.      

cartridge a tonery, použité. 

     

                                                                                                 

9.  Školská rada 
 

Školská rada se v průběhu školního roku 2016/2017 sešla dvakrát.  

 

Členové školské rady: 

Za obec Řepín: 

Simona Šperlová 

Za rodiče:  

Milan Kohout 

Za pedagogy:  

Šárka Urbánková 

 

10.  Inventarizace 

Inventarizace fyzická a dokladová byla provedena ke dni 31.12.2016. Zjištěné fyzické stavy 

majetku a závazků souhlasí se stavem v účetnictví. 

 

Schválení výroční zprávy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 byla projednána na pedagogické radě 

dne 8.11.2017. 

 
V Řepíně dne 15.9.2017. 

 

 

 

Zpracovala:  

Mgr. Olga Studničková          ……………………………….….. 

                                      ředitelka školy  do 31.1.2017 

 

 

 

 

Mgr. Ilona Fryčová           ………………………………….. 

                                 ředitelka školy od 1.2.2017 

 

 



 

 

Výroční zpráva o hospodaření školy – rok 2016 

 
Škola je příspěvkovou organizací. 

Rozpočet školy určený na mzdy zaměstnanců od Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor 

školství, mládeže a sportu na rok 2016: 

( tento rozpočet jsme vyčerpali v plné výši ) 

 

Celková částka: 4 881 001 ,00 Kč 

Z toho:  

 

Mateřská škola   

 platy                              1 113 029,00 Kč  

 OPPP                                               -   Kč  

 Odvody                                 378 430,00 Kč  

 FKSP                                   16 695,00 Kč  

 ONIV přímé                                   12 207,00 Kč  

 celkem:                              1 520 361,00 Kč  

 

 

 

 Základní škola   

 platy                              1 580 490,00 Kč  

 OPPP                                 130 000,00 Kč  

 Odvody                                 581 567,00 Kč  

 FKSP                                   23 707,00 Kč  

 ONIV přímé                                                         63 844,00 Kč  

 celkem:                              2 379 608,00 Kč  

 

 

 

 Stravování MŠ a ZŠ   

 platy                                 442 262,00 Kč  

 OPPP                                               -   Kč  

 Odvody                                 150 370,00 Kč  

 FKSP                                     6 634,00 Kč  

 ONIV přímé                                     6 018,00 Kč  

 celkem:                                 605 284,00 Kč  

 

 

 

 Školní družiny a kluby   

 platy                                 275 888,00 Kč  

 OPPP                                               -   Kč  

 Odvody                                   93 802,00 Kč  

 FKSP                                     4 138,00 Kč  

 ONIV přímé                                     1 920,00 Kč  

 celkem:                                 375 748,00 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Provozní rozpočet školy na rok 2016 od Obecního úřadu Řepín: 

 

Obecní úřad Řepín se školou úzce spolupracuje, vychází jí vstříc a snaží se chod školy zdárně 

zajistit i do budoucích let. 

 

palivo          110 000,00 Kč  

knihy, učební pomůcky, tisk           40 000,00 Kč  

pojištění            10 500,00 Kč  

nákup materiálu - kancelářské potřeby, čistící prostředky            60 000,00 Kč  

voda            30 000,00 Kč  

el.energie            76 500,00 Kč  

pošta, telefon            13 000,00 Kč  

bankovní poplatky            10  000,00 Kč  

mzdové účetnictví            60 000,00 Kč  

finanční účetnictví            60 000,00 Kč  

ostatní služby ( PC, revize )            60 000,00 Kč  

rezerva            30 000,00 Kč  

opravy a udržování           30 000,00 Kč 

Celkem:          590 000,00 Kč  

 

 

Návrh provozního rozpočtu na rok 2017 od Obecního úřadu Řepín: 

 

palivo          110 000,00 Kč  

knihy, učební pomůcky, tisk           25 000,00 Kč  

pojištění            10 000,00 Kč  

nákup materiálu - kancelářské potřeby, čistící prostředky            72 000,00 Kč  

voda            30 000,00 Kč  

el.energie            70 000,00 Kč  

pošta, telefon            13 000,00 Kč  

bankovní poplatky            10  000,00 Kč  

mzdové účetnictví            63 000,00 Kč  

finanční účetnictví            62 000,00 Kč  

ostatní služby ( PC, revize )            60 000,00 Kč  

opravy a udržování            30 000,00 Kč  

rezerva            30 000,00 Kč  

Celkem:          585 000,00 Kč  

 

 

Zpráva o hospodaření školy za rok 2016 byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 

24.1.2017.  

 

V Řepíně, dne 10.1.2017 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Olga Studničková          ……………………………….. 

                        ředitelka školy 

 

 

 


