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o činnosti Základní školy a Mateřské školy Olešná,  

okres Rakovník 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

ve školním roce 2019 / 2020 



 

1.  Charakteristika školy 

 

   Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník je málotřídní škola s právní 

subjektivitou. Její součástí je školní družina, mateřská škola, školní kuchyně a jídelna.  

   Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Olešná, okres Rakovník, je obec Olešná.  

IČO příspěvkové organizace : 71006613 

IZO ředitelství : 600055698 

 

Ředitelka školy: PaedDr. Eva Fastová  

Zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště MŠ: Andrea Samková   

             

Adresa školy: Olešná 61, 269 01 Rakovník 

tel.: 313514673 

mobil: 730821774 

E-mail: info@skola-olesna.cz 

www.skola-olesna.cz 

 

Školská rada: 

Radka Malá (předsedkyně) 

Andrea Samková 

Petra Bubová  

Dagmar Vaníčková 

Martin Ohnemichl (za OÚ) 

 

 

2.  Zaměstnanci školy 

 

Eva Fastová, PaedDr., ředitelka školy, aprobace učitelství I. stupně ZŠ 

Radka Malá, vychovatelka a učitelka, aprobace vychovatelství  

Ing. Lada Fialová, metodik individuálního vzdělávání (DPP) 

 

Andrea Samková, zástupkyně ŘŠ pro MŠ, aprobace učitelka mateřské školy 

Lenka Andršová, učitelka MŠ (do 31. 12. 2019), aprobace učitelka mateřské školy  

Veronika Pavlíčková, učitelka MŠ (1. 1. - 31. 3. 2020), aprobace učitelka mateřské školy  

Eva Provazníková, učitelka MŠ (výpomoc - DPP), aprobace učitelka mateřské školy 

Lucie Šmídová, DiS, školní asistentka v MŠ (DPČ) 

 

Jana Sklenková, školnice a uklízečka v ZŠ 

Eva Svobodová, školnice a uklízečka v MŠ 

Marta Zilcherová, kuchařka a vedoucí školní jídelny 

Lenka Procházková, pomocná kuchařka (výpomoc ve školní jídelně – DPP od května 2019)    

 

 

http://www.skola-olesna.cz/


 

3.  Počet žáků a dětí základní a mateřské školy ve školním roce 2019/2020 

                        

 I. třída:   1. ročník – 8 žáků 

                3. ročník – 4 žáci 

                třídní učitelka: Eva Fastová 

                                                                                                                                                                                                               

Celkem v základní škole: 12 žáků 

Ve školní družině pracovali všichni žáci.  

 

 
 

   Kromě toho jsme ve školním roce 2019/2020 měli 28 žáků s individuálním vzděláváním 

(podle § 41 školského zákona), kteří se vzdělávají doma pod odborným vedením a dvakrát 

ročně, vždy před koncem pololetí, jsou přezkoušeni a je jim vydáno vysvědčení. Jeden žák byl 

navíc vzděláván v zahraničí podle § 38 školského zákona  

 

   V mateřské škole bylo ve školním roce 2019/2020 zapsáno 26 dětí ve věku 2,5 – 6 let;  

v lednu 2020 nastoupilo ještě jedno dítě, takže celkový stav byl od ledna 27 dětí. 

 

 
 

Ve školní jídelně se stravovali všechny děti a všichni žáci, čtyři učitelky, dvě školnice  

a kuchařka.                                                  



 

4.  Učební program 

 

    V 1. a 3. ročníku bylo vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, verze 03/2016, s platností od 1. 9. 2016. 

Školní družina také pracovala podle svého ŠVP. V tomto školním roce pokračovala celoroční 

hra Putování po ostrovech a v rámci ŠD nově pracoval klub deskových her financovaný z ESF 

a zároveň probíhal projekt Sportuj ve škole. 

   Školní vzdělávací program mateřské školy je zaměřen na všeobecné vzdělávání všech dětí  

a ve spolupráci s rodinou vytvoření mateřské školy rodinného typu; usilujeme o vytvoření 

podnětného, motivujícího prostředí. 

   V MŠ se pracovalo podle ŠVP "Se zvonečkem do pohádky“ (vychází z Rámcového 

programu pro předškolní vzdělávání dětí). Program obsahuje integrované bloky (měsíční), 

které jsou dále rozpracovány na týdenní témata – pohádky. Program byl dostatečně flexibilní 

a reagoval na aktuální prožitky a potřeby dětí. Vzdělávání bylo podřízeno motivačnímu 

tématu (pohádka), vzdělávacím cílům i podpoře individuálních schopností, zájmům a vlastní 

iniciativě. 

 

 

5.  Provoz základní a mateřské školy 

 

   Provoz základní školy byl zajištěn od 7:00 do 16:15 hod., v pátek do 15:30 hod. Od 7:00      

do 7:40 hod. školnice zajišťovala dozor na chodbách, v šatně a ve ŠD, kde se děti ráno 

shromažďovaly. Do 7:55 hod. prováděla dozor nad žáky učitelka. Dopolední vyučování 

probíhalo od 7:55 do 11:35 hod. Odpoledne se vyučovalo od 12:35 do 15:10 hod. (v úterý  

do 14:15 hod. a ve čtvrtek do 15:10 hod.). 

Provoz školní družiny byl zajištěn od 11:35 do 16:15 hod., v pátek do 15:30 hod. 

Provoz mateřské školy byl zajištěn už od 6:45 hod. do 16:30 hod., v pátek do 16:00 hod. 

Provoz MŠ byl zajištěn také ještě první dva týdny v červenci. 

 

 

6.  Přijímací řízení 

 

   Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 proběhl v dubnu 2020. Kvůli koronavirové 

pandemii byly uzavřeny školy, a tak k zápisu přicházeli jednotlivě v domluveném termínu 

zákonní zástupci bez svých dětí a zápis měl pouze administrativní formu. Dostavilo se 5 dětí, 

nikdo neměl odklad povinné školní docházky. Na začátku července (7. 7.) se dostavila 

k zápisu ještě jedna maminka, která na základě doporučení školského poradenského zařízení 

podala žádost o zápis svého syna před dovršením 6. roku života, takže do 1. ročníku bylo 

zapsáno celkem 6 žáků. Na konci školního roku žádní žáci neodešli (neměli jsme 5. ročník). 

V rámci vzdělávání podle § 41 a § 38 školského zákona došlo k několika změnám (přijetí 

nových žáků a naopak přestupy některých žáků na jinou školu), takže k 1. 9. 2020 budeme mít 

celkem 49 žáků, z toho 18 v běžné třídě. 



 

   Zápis dětí do mateřské školy probíhal vzhledem k mimořádným opatřením (onemocnění 

Covid – 19) ve dnech 2. – 15. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Potřebné dokumenty bylo možné získat na webových stránkách školy nebo si je vyzvednout 

osobně a následně potom vyplněné a potvrzené odevzdat osobně, zaslat do datové schránky 

školy nebo poštou, případně emailem. V řádném termínu zápisu byly přijaty 2 děti, v srpnu 

2020 bylo přijato 1 dítě.  

   Na školní rok 2020/2021 je zapsáno 19 dětí (2 dvouleté děti – za každé ve třídě zařazené 

dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje  

o dvě děti (novela vyhlášky č. 151/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb.,  

o předškolním vzdělávání). Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bylo rodičům 

předáno osobně do 30 dnů od podání žádosti.  

   Adaptace dětí, seznámení s mateřskou školou, učitelkami, režimem, školním vzdělávacím 

programem, organizací apod. proběhlo v rámci informativní schůzky v srpnu 2020. Rodiče 

měli možnost seznámit se s prostředím mateřské školy a prohlédnout si její vnitřní i venkovní 

prostory. Pro děti byly připraveny hračky a didaktické hry. 

 

 

7.  Výsledky vzdělávání 

 

   Ve školním roce 2019/2020 prospělo 11 žáků ZŠ s vyznamenáním, všichni se samými 

jedničkami, 1 žák prospěl - v českém a anglickém jazyce byl hodnocen slovně. Veškerá 

absence žáků byla řádně omluvena; za období uzavření školy (11. 3. 2020 – 22. 5. 2020)  

se absence žáků nezapočítávala. 

 

   Žáci vzdělávaní podle § 41  a  § 38 školského zákona (individuální vzdělávání a vzdělávání 

v zahraničí) byli hodnoceni slovně, kromě jedné žákyně, která byla klasifikována.  

 

 

8.  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a prevence sociálně     

     patologických jevů 

 

   Činnost výchovného poradce a školního metodika prevence na škole zajistila Eva Fastová.  

Dne 10. 10. 2019 proběhla metodická návštěva Mgr. Radky Nikolau z PPP Rakovník (kvůli 

žáku s SPCH). Současně proběhla konzultace se školním metodikem prevence (E. Fastová)  

a kontrola Preventivního programu školy. Hodnocení Preventivního programu je přílohou této 

výroční zprávy. 

   Reedukaci specifických poruch chování (a učení) zajišťovala 1 hodinu týdně E. Fastová. 

 

 

 

 

 



 

9.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

  Pedagogické pracovnice školy se ve školním roce 2019/2020 zúčastňovaly seminářů  

a školení, které byly organizovány převážně Vzdělávacím institutem Středočeského kraje 

(VISK) nebo MAS Rakovnicko (Místní akční skupina). Kromě toho se učitelky zúčastnily  

i dalších seminářů a konferencí, kde se probíraly aktuální otázky školství, například 

Konference „Školství 2020“. V době uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie byly 

některé plánované akce zrušeny nebo byly realizovány distančně, např. formou webinářů, 

videokonferencí apod. Například pravidelná Konference „Jak se žije malotřídkám“ byla kvůli 

pandemii odložena na podzim 2020. 

   Spolupracovali jsme také s jinými školami – byli jsme např. na semináři v ZŠ Krušovice 

 nebo v ZŠ Kněževes.  

   Vedoucí školní jídelny se pravidelně účastní školení určeného pracovníkům školních 

jídelen. 

    

Pracovní setkání pedagogů 

    

   E. Fastová se účastnila pracovních setkání sekce ředitelů škol a pracovního setkání 

výchovných poradců (21. 10. 2019). Eva Fastová a Radka Malá aktivně pracovaly v MAS 

Rakovnicko (Místní akční skupina) jako členky pracovních skupin MAP (Místní akční plán); 

R. Malá je navíc členkou řídícího výboru MAS Rakovnicko. 

 

 

10.  Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 

 

      V březnu 2020 proběhlo na naší škole inspekční elektronické zjišťování podpory 

poskytované žákům základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.  

   V dubnu (6.4.) proběhl avizovaný řízený rozhovor ředitelky školy a inspektorky ČŠI  

na téma distančního vzdělávání, konkrétně jakým způsobem je v naší škole zajištěno. 

V květnu potom proběhlo opět formou elektronického dotazníku zjišťování, jak probíhal 

provoz mateřské školy v době koronavirové pandemie.  

 

 

11.  Materiálně technické vybavení školy, opravy, úpravy apod. 

 

Ve školním roce 2019/2020 byly provedeny nejnutnější řemeslné a stavební úpravy a drobné 

opravy: 

 

• 5. 9. 2019 – oprava jističe elektroměru  

• 9. 9. 2019 - výměna bezdrátových telefonů (sluchátek) v I. tř. a v kanceláři (jeden měl 

poruchu) 

• 9. 9. 2019 – instalace žaluzií v horních dílech oken v I. třídě na západní straně  

• 8. 11. 2019 – oprava stropu nad schody v budově ZŠ (odpadl kus omítky) 



 

• 19. 11. – 27.11. 2019 - práce na sanaci vnějšího zdiva budovy základní školy (osmóza) 

• 28. 11. 2019 – oprava vrátek (p. Lechner) 

• 5. 12. 2019– odstranění závady (otvoru) na spalinových cestách (p. Červenka) 

• 7. 2. 2020 – první setkání s p. architektem Ivanem (+ M. Křížová) – návrh změny 

dispozičního uspořádání budovy ZŠ, poslední schůzka 17. 6. 2020 

• 21. 2. 2020 – odčerpání přeplněné jímky za školou (zajistil p. Bartoň) 

• 22. 5. 2020 - instalace dataprojektoru v I. třídě (firma VMS Vision) 

• 5. 6. 2020 – výměna telefonního přístroje v MŠ (byl nefunkční) 

• 15. 6. 2020 – zhotovení stupínku u tabule (p. Lechner) 

• 21. 7. 2020 – zajištění plechových vložek do školních lavic (p. Lechner) 

• 29. 7. 2020 – výměna elektroměru v ZŠ 

• 6. 8. 2020 – výměna náhradní součástky na kotel (p. Tichý) 

• 31. 8. 2020 – výměna plynoměrů v ZŠ 

 

   Průběžně po celý rok probíhaly pravidelné revize plynových kotlů, tlakových nádob, 

hasicích přístrojů, spalinových cest, kontroly elektroinstalace a elektrických spotřebičů, revize 

tělocvičného nářadí (v sokolovně) a herních prvků na zahradě MŠ aj.  

   Pravidelné kontroly BOZP proběhly 17. 10. 2019 a 7. 4. 2020, školení BOZP se uskutečnilo 

28. 8. 2020 za účasti všech zaměstnanců ZŠ a MŠ. 

   

 

12.  Aktivity školy, projekty aj.              

 

   Ve školním roce 2019/2020 jsme měli naplánováno mnoho kulturních, sportovních                    

nebo vzdělávacích akcí včetně dopravní výchovy a plaveckého výcviku. V důsledku 

mimořádných opatření byly ve II. pololetí uzavřeny školy a veškeré akce byly zrušeny  

nebo odloženy. Poslední společnou akcí, kterou jsme ještě stihli, byla 27. 2. 2020 návštěva 

světové výstavy Cosmos Discovery v Praze – Holešovicích. Plavecký výcvik v bazénu 

v Tuchlovicích a jarní návštěva dopravního hřiště se už nemohly uskutečnit. 

 

Podrobný přehled aktivit školy je uveden v příloze. 

 

   ZŠ a MŠ Olešná, v součinnosti s OÚ Olešná, uspořádala 1. 12. 2020 rozsvícení vánočního 

stromu, 15. 2. 2020 dětský karneval. Tradiční Dětský den se konat nemohl. 

 

   Ve škole pracoval pod vedením E. Fastové turistický kroužek Putík, který jedenkrát měsíčně 

(v sobotu) pořádal pro zájemce celodenní výlety. Společně s námi se výprav účastnili také 

žáci (a dospělí) ze základní školy v Lužné, v Kounově a také z Krušovic. Poslední společný 

výlet jsme podnikli 18. 1. 2020 na Chvalský zámek v Praze. Potom už nebylo možné kvůli 

koronaviru nikam vyrážet a činnost turistického kroužku tak byla náhle ukončena.  

 

   I v tomto školním roce naše škola pokračovala v programu RECYKLOHRANÍ, který je 

zaměřen na třídění odpadu a sběr starých elektrospotřebičů a vybitých baterií.  Naše škola      



 

je i nadále zapojena do projektů ŠKOLNÍ  MLÉKO a OVOCE  A  ZELENINA DO  ŠKOL, 

financovaných z prostředků EU a pokračuje v projektu LES VE ŠKOLE – ŠKOLA V LESE, 

zaměřeném na environmentální výchovu.  

Od 1. 9. 2019 se naše škola zapojila do dvouletého projektu ESF – ŠABLONY II, který 

navazuje na ŠABLONY I. V rámci tohoto projektu pracovala v mateřské škole jako školní 

asistentka L. Šmídová a v základní škole R. Malá.  

 

   Naše děti a jejich rodiče i učitelé se již poněkolikáté zapojili do charitativních sbírek  

Život dětem, Fond Sidus a Bona helpo, a to tak, že si zakoupili drobné dárkové předměty. 

Neprodané předměty byly využity při dětském karnevalu. Pravidelně se také zapojujeme  

do celonárodní sbírky Český den proti rakovině, kdy děti v doprovodu R. Malé prodávají 

zájemcům symbolické kytičky – tato akce má v naší obci velký ohlas. 

 

   Děti ze ZŠ i MŠ se opět zapojily do sběru papíru aj., nadále sbíraly také použité baterie, 

tonery z tiskáren a vyřazené elektrospotřebiče. 

 

13.  Prezentace školy na veřejnosti 

 

   Činnost školy byla prezentována prostřednictvím webových stránek školy, aktuálních 

nástěnek ve škole i příležitostně v regionálním tisku (Raport a Rakovnický deník a Olešenský 

zpravodaj). 

 Žáci školy se pod vedením svých učitelek zúčastňovali různých kreativních (výtvarných, 

literárních aj.) soutěží a v některých získali i ocenění. 

   Prezentace činnosti školy probíhala také formou vystoupení pro veřejnost (např.                 

při rozsvícení vánočního stromu, při vánoční besídce) nebo v rámci akcí realizovaných 

společně s rodiči, jako je třeba společné tvoření aj. 

    Naše škola opakovaně obdržela od jednoho z rodičů jako sponzorský dar finanční částku 

50 000 Kč. Veškeré finanční prostředky z tohoto sponzorského daru byly použity na vybavení 

mateřské a základní školy, na nákup didaktických pomůcek apod. 

 

 

14.  Spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi aj. 

 

   Základní škola a Mateřská škola v Olešné v tomto školním roce spolupracovala s Obecním 

úřadem Olešná, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rakovníku, DDM Rakovník, 

Muzeem T.G.M v Rakovníku, Kulturním centrem Rakovník aj. SMS služby s.r.o. zajišťují 

pro naši školu pověřence GDPR pana Mgr. Jana Mudru. Společnost Profi-škola nám zase 

zajišťuje administrativní servis při čerpání finančních prostředků z ESF v rámci tzv. Šablon.  

Významným sponzorem školy je firma Pásová ocel, s. r. o, která sídlí v Olešné. 

  

   Od ledna 2020 začala Eva Fastová pracovat jako členka Krajského kabinetu Český jazyk  

a literatura v Národním pedagogickém institut ČR (NPI). 



 

15.  Hospodaření školy 

 

Přehled o hospodaření školy za rok 2019 – viz samostatná příloha. 

 

Návrh výroční zprávy byl projednán na pedagogické radě dne 28. 8. 2020. 

 

 

V Olešné dne 15. 10. 2020 

 

 

 

                                                       PaedDr. Eva Fastová   

                             ředitelka škol 

 

 

 

Seznam příloh: 

 

1.  Rozvrhy hodin 

2.  Akce a různé aktivity školy ve školním roce 2019/2020 

3.  Vyhodnocení preventivního programu školy 

4.  Hospodaření ZŠ a MŠ Olešná v r. 2019 

 

 

   Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Olešná, okres Rakovník za školní rok 2019/2020        

byla projednána a schválena školskou radou dne: 25. 11. 2020. 

 

 

 

Podpisy členů školské rady: 

 

 

Radka Malá 
 

Andrea Samková 
 

Petra Bubová 
 

Dagmar Vaníčková 
 

Martin Ohnemichl 
 

 


