
 

 

 

VV  ÝÝ  RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ        ZZ  PP  RR  ÁÁ  VV  AA  
 
 

o činnosti Základní školy a Mateřské školy Olešná,  
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ve školním roce 2020 / 2021 
 



 

 

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, asistentka pedagoga 

Ing. Lada Fialová, třídní učitelka pro žáky, kteří se vzdělávají podle § 41 a § 38 školského zákona 

 

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

Jana Fastová, DiS, učitelka MŠ, aprobace učitelka mateřské školy 

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

Dana Štillerová, školní asistentka v MŠ  

 

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) 

 

 

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


 

3.  Počet žáků a dětí základní a mateřské školy ve školním roce 2020/2021 

                        

 I. třída:   1. ročník – 6 žáků 

                2. ročník – 7 žáků 

                4. ročník – 4 žáci 

                třídní učitelka: Eva Fastová 

                                                                                                                                                                                                                       

V průběhu září ještě docházelo k nějakým přesunům, ale celkový počet žáků v základní škole 

k 30. 9. 2020 byl 17 žáků. 

Ve školní družině pracovali všichni žáci. 

 

 
 

   Kromě toho jsme ve školním roce 2020/2021 měli 22 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. Dva žáci byli 

vzděláváni v zahraničí podle § 38 školského zákona.  

 

   V mateřské škole bylo pro školní rok 2020/2021 zapsáno 22 dětí ve věku 2,5-6 let, 

v prosinci 2020 nastoupilo jedno dítě, v únoru nastoupilo také jedno dítě; od února 2021 bylo 

přijato jedno dítě na individuální vzdělávání (§ 41 ŠZ). Do 1. ročníku ZŠ odešlo k 1. 9. 2021  

8 dětí (6 dětí do ZŠ Olešná, 2 děti do ZŠ v Rakovníku).          

 
 

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

a kuchařka.                                                            



 

4.  Vzdělávací program 

 

    V 1., 2. a 4. ročníku bylo vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, verze 03/2016, s platností od 1. 9. 2016. Vzdělávacími prioritami ŠVP jsou 

poskytování základů vzdělání zaměřeného na praktické dovednosti žáků, efektivní pomoc 

žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a rozvoj komunikačních dovedností žáků 

v českém a anglickém jazyce, v oblasti informačních a komunikačních technologií a v oblasti 

sociálních vztahů, na niž je kladem zvláštní důraz. 

   Školní družina také pracovala podle svého ŠVP. V rámci činnosti školní družiny probíhala 

celoroční soutěž „Putování po ostrovech“, ve které byli na konci školního roku odměněni 

zvlášť za každý ročník nejenom ti nejúspěšnější. Kromě toho paní vychovatelka ŠD vedla 

v tomto školním roce Čtenářský klub financovaný z ESF a měl probíhat i další ročník projektu 

Sportuj ve škole, který byl ale kvůli pandemii onemocnění covid-19 pozastaven. 

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

a budování MŠ rodinného typu ve spolupráci s rodinou. Je vytvořeno podnětné, motivující 

prostředí. Spontánní a řízené aktivity jsou vyvážené. Vzdělávání je vždy vázáno jednak 

k obecným potřebám daným věkem, jednak k individuálním potřebám a možnostem 

jednotlivých dětí. Ve všech činnostech jsou obsaženy prvky hry a tvořivosti.  

   V MŠ se pracovalo podle ŠVP "Se zvonečkem do pohádky“, který vychází z rámcových 

cílů a kompetencí daných v RVP PV a je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle 

předškolního vzdělávání a vyhovoval danému prostředí a podmínkám mateřské školy, 

způsobu práce učitelek s dětmi. 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. Realizace tradičních aktivit byla zkvalitněna promyšlenou 

motivační strategií učitelek. 

 

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 bývá zajištěn také ještě první dva týdny v červenci, ale letos započaly stavební 

úpravy (viz dále) již 30. 6. 2021, takže provoz byl výjimečně ukončen již 29. 6. 2021. 

 

 

6.  Přijímací řízení 

 

   Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022 proběhl v termínu 6. – 16. dubna 2021, kvůli 

koronavirové pandemii však převážně on-line formou (až na dvě výjimky, kdy se maminky 



 

dostavily osobně). Bylo zapsáno 6 dětí a jedno dítě dostalo odklad povinné školní docházky. 

V červnu jsme obdrželi ještě žádost o přestup žáka z jiné ZŠ do naší školy do 2. ročníku  

(od 1. 9. 2021) takže do 1. ročníku bylo zapsáno celkem 6 žáků a do 2. ročníku 1 žák.  

Na konci školního roku žádní žáci neodešli (neměli jsme 5. ročník).  

   V rámci individuálního vzdělávání podle § 41  a  podle § 38 školského zákona došlo  během 

školního roku k několika změnám (přijetí nových žáků a naopak přestupy některých žáků  

na jinou školu), proto jsme měli 1. 9. 2021 zapsáno celkem 44 žáků, z toho 18 žáků v běžné 

třídě, ale v září 2020 dodatečně přestoupilo na nově vzniklou základní školu 7 „domškoláků“ 

(tj. děti s individuálním vzděláváním)  a ze 2. ročníku přestoupila do nově otevřené školy 

v Rakovníku 1 žákyně, takže k 30. 9. 2020 jsme měli 17 „kmenových“ žáků (v naší ZŠ)  

a 24 žáků vzdělávaných podle § 41  a  § 38 školského zákona. 

   Zápis dětí do mateřské školy probíhal v termínu 2. – 16. 5. 2021, a to bez přítomnosti dětí  

a jejich zákonných zástupců, pouze administrativní formou (kvůli koronavirové pandemii). 

V uvedeném termínu bylo nově zapsáno 9 dětí. Pro školní rok 2021/2022 je tedy zapsáno  

23 dětí (2 děti dvouleté – za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení  

tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti – novela vyhlášky č. 151/2018 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).  

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

programem, organizací apod. proběhlo v rámci individuálních informativních schůzek  

v červnu 2021.  Rodiče měli možnost prohlédnout si a seznámit se s prostředím mateřské 

školy, prohlédnout si vnitřní i venkovní prostory školy a děti si mohly půjčit nebo vyzkoušet 

připravené hračky, hry a pomůcky. 

 

 

7.  Výsledky vzdělávání 

 

   O prospěchu a chování byli rodiče (zákonní zástupci) žáků informováni průběžně. Kromě 

toho proběhly ve dnech 23. – 27. 11. 2020 individuální třídní schůzky, a to buď prezenční 

nebo on-line formou. 

   Dne 17. 6. 2021 proběhla prezenčně třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáků. 

 

     Ve školním roce 2020/2021 prospělo 16 žáků ZŠ s vyznamenáním, z toho 11 žáků  

se samými jedničkami, 1 žák prospěl (v českém a anglickém jazyce byl hodnocen slovně).  

   Pěti žákům byla udělena pochvala za velmi dobrou práci ve školním roce 2020/2021 a jeden 

žák dostal pochvalu za stoprocentní docházku (za celý školní rok vůbec nechyběl).  

Byla udělena také dvě napomenutí třídního učitele. Veškerá absence žáků byla řádně 

omluvena. 

 

   Hodnocení „domškoláků“ probíhalo na základě přezkoušení (především on-line) v letošním 

školním roce převážně formou klasifikace, zákonní zástupci pěti žáků požádali o slovní 

hodnocení.  

 

 



 

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 6. 10. 2020 proběhla metodická návštěva PhDr. Lenky Šlégrové z PPP Rakovník 

Současně proběhla konzultace se školním metodikem prevence (E. Fastová) a kontrola 

Preventivního programu školy. Hodnocení Preventivního programu je přílohou této výroční 

zprávy. 

   Od 1. 10. 2020 pracovala ve třídě na základě doporučení PPP Rakovník Radka Malá  

jako asistentka pedagoga (je plně kvalifikována – studium na UK Praha). 

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

 

 

9.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

    Pedagogické pracovnice školy se ve školním roce 2020/2021 zúčastňovaly seminářů,  

školení, konferencí aj., které byly organizovány například Vzdělávacím institutem 

Středočeského kraje (VISK), MAP Rakovnicko, MŠMT a dalšími institucemi. Vzhledem 

k pandemické situaci probíhala většina těchto aktivit on-line, především formou webinářů.  

E. Fastová absolvovala 15 vzdělávacích aktivit různého typu, R. Malá 10 aktivit, a kromě 

toho se 16. – 18. 8. 2021 společně s A. Samkovou zúčastnila Letní školy pro učitele,  

kterou zorganizoval MAP Rakovnicko. R. Malá také zahájila on-line kurz (60 hodin)  

pro logopedické asistentky, který úspěšně ukončila 30. 9. 2021. 

   Vedoucí školní jídelny se pravidelně účastní školení určeného pracovníkům školních 

jídelen, v tomto školním roce také on-line formou. 

Pracovní setkání pedagogů: 

   E. Fastová se 18. 6. 2021 zúčastnila pracovního setkání sekce ředitelů škol.  

Pracovní setkání výchovných poradců a školních metodiků prevence se kvůli pandemii 

v tomto školním roce prezenční formou neuskutečnilo. 

   V rámci ESF – Šablony II proběhlo několik návštěv v jiných ZŠ za účelem sdílení 

pedagogů. E. Fastová takto navštívila ZŠ a MŠ Pavlíkov (17. 5.) a ZŠ a MŠ Krušovice (7. 6.), 

R. Malá navštívila ŠD při ZŠ a MŠ Kněževes (28. 6.) a při 1. ZŠ Rakovník (21. 6.). 

 

 

10.  Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 

      Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na naší škole žádná inspekce ČŠI, ale průběžně 

probíhalo zjišťování informací souvisejících s pandemií (covid-19) – viz kapitola 12. 

 

Další kontrolní činnost 

 

Ve dnech 9. 10. 2020 a 23. 4. 2021 proběhly pravidelné kontroly BOZP a PO.  

Všichni zaměstnanci školy absolvovali 27. 8. 2021 každoroční školení BOZP a PO. 



 

11.  Materiálně technické vybavení školy 

 

   V průběhu školního roku 2020/2021 byly prováděny nejnutnější řemeslné a drobné stavební 

opravy a úpravy, během hlavních prázdnin probíhaly rozsáhlejší stavební úpravy (viz dále). 

• Do ZŠ byl pořízen „chytrý telefon“ – pro potřeby distanční výuky, internetového 

bankovnictví atd. 

• Do II. třídy byly pořízeny 3 novější PC 

• 1. 12. 2020 – firma Makra instalovala do MŠ skříň na lůžkoviny 

• 18. 1. 2021 – firma Makra instalovala v ZŠ dětskou kuchyňku 

• 2. 6. 2021 - z FKSP byl zakoupen kávovar (do ZŠ) 

 

OPRAVY, ÚPRAVY apod.: 

• 15. 9. 2020 – na vodu v ZŠ byly připojeny dílny pracovníků OÚ 

• 9. 11. 2020 – pan Tichý (firma TOPA) dokončil opravu kotle výměnou vadné součástky  

• 24. 11. 2020 – zahájena oprava hromosvodů v ZŠ i MŠ 

• 25. 6. 2021 – pan Bartoň opravil kapající topení v umývárně v ZŠ 

• 30. 6. 2021 byly zahájeny rozsáhlejší stavební úpravy v ZŠ a MŠ Olešná. 

➢ Mateřská škola: 30. 6. – 31. 8. 2021 probíhala rekonstrukce sociálního zařízení 

(umývárny, WC), vymalování vnitřních prostor (jídelna, šatna) 

➢ Základní škola: od 1. 7. 2021 byly zahájeny rozsáhlé stavební úpravy – přebudování 

prostorově předimenzované kotelny na šatnu a původní kapacitně nedostačující šatny 

na vyhovující kotelnu, výměna kotlů, vyvložkování komína, vsazení nových vstupních 

dveří, které nahradily původní zadní vchod, výměna některých dveří a zárubní, 

vymalování (kromě nové šatny a kotelny) také školní družiny, jídelny, kuchyňky  

a přístupové chodby u šatny; do ŠD byl pořízen nový koberec a opraven nábytek 

31. 8. 2021 proběhlo školení na obsluhu nových kotlů v ZŠ 

 

Poznámka: Vymalování chodeb v přízemí a schodiště je naplánováno na podzimní 

prázdniny, vymalování tříd na hlavní prázdniny školního roku 2021/2022. 

 

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ a vybavení jídelny ZŠ nábytkem bylo z 80 % 

hrazeno z dotace, kterou vyřídila místostarostka M. Křížová, která zároveň organizo-

vala a dojednávala s firmou Král PM Centrum, s.r.o. všechny stavební práce, vyřídila 

objednávku nábytku apod. 

 

 

12.  Koronavirová pandemie (covid -19) → dopad na školu 

 
• 25. 9. 2020 – ředitelské volno (doporučeno vládou z důvodu aktuální pandemické situace) 

• 14. 10. 2020 - uzavření škol z důvodu epidemiologické situace (covid-19) – zavedení povinné 

distanční výuky 

• 23. 10. 2020 - uzavřena naše MŠ z důvodu karantény (všichni zaměstnanci MŠ a E. Fastová  

ze ZŠ měli prokázáno onemocnění covid-19) 



 

• 16. 11. 2020 – provedena ohnisková desinfekce všech prostor MŠ 

• 18. 11. 2020 – návrat žáků 1. a 2. ročníku ZŠ do škol a ostatní ročníky jen v případě 

jednotřídky, takže nám se vrátili všichni žáci (měli jsme ještě 4 čtvrťáky)  

• 10. 12. 2020 – jeden žák je pozitivní na covid-19 → soused v lavici a nenaočkovaná učitelka 

šli na PCR test, ale byl negativní 

• 21. – 22. 12. 2020 - v ZŠ neprobíhala výuka (vláda doporučila na tyto dny „covidové volno“) 

• 18. 2. 2021 – on-line setkání všech přítomných dětí ze ZŠ s Ondrou P., jehož celá rodina  

je v izolaci kvůli onemocnění covid-19 

• 25. 2. 2021 – nahlášeni zájemci o očkování proti onemocnění covid-19 za naši školu → 

v období březen – duben se nechalo naočkovat první dávkou vakcíny 8 zaměstnanců z 11, 

z toho jeden neočkovaný zaměstnanec je externí) 

• 1. 3. – 9. 4. 2021 uzavření všech mateřských a základních škol (až na výjimky), přechod  

na distanční vzdělávání (i MŠ) 

• 12. 4. 2021- nástup žáků do ZŠ a předškolních dětí (+ 1 dítě vojáků) do MŠ – testování  

2x týdně (antigenní testy), všichni v ZŠ musejí nosit roušky (zakrytí dýchacích cest) 

• 3. 5. 2021 – nástup všech ostatních dětí do MŠ, bez testování, bez roušek; zaměstnanci 

(neočkovaní atd.) podstoupí testování 1x týdně a musejí nosit respirátory; v ZŠ se testují žáci  

a neočkovaní zaměstnanci 1x týdně, děti musí nosit roušky a zaměstnanci respirátory 

• 10. 6. 2021 – on-line setkání se dvěma žáky (1. a 2. ročník), sourozenci, kteří se po 

lockdownu (uzavření škol aj. kvůli pandemii) ze zdravotních důvodů do školy už nevrátili 

(kvůli rouškám a testování) 

 

     Průběžně jsme poskytovali MŠMT, Ministerstvu zdravotnictví ČR, ČŠI aj. zpravidla 

formou dotazníkového šetření informace související s koronavirovou pandemií, např. údaje  

o výsledcích testování dětí, žáků a zaměstnanců školy, zájem o očkování zaměstnanců,  

stav zásob testovacích sad, respirátorů apod. 

 

 

13.  Aktivity školy, projekty aj.              

 

   Ve školním roce 2020/2021 byly kvůli pandemickým opatřením různé aktivity, akce apod. 

výrazně omezeny nebo úplně zrušeny. Přesto se žáci ZŠ především v závěru školního roku,  

a to převážně v rámci projektů ESF - Šablony II, některých kulturních, sportovních                  

nebo vzdělávacích akcí zúčastnili. Na dopravním hřišti mohli být pouze jedenkrát  

(4. 9. 2020) a plavecký výcvik se v tomto školním roce nemohl uskutečnit vůbec,  

ale už máme s rakovnickým bazénem uzavřenou smlouvu na školní rok 2021/2022. 

 

Podrobný přehled aktivit školy je uveden v příloze. 

 

   Rozsvícení vánočního stromu, dětský karneval ani dětský den se v tomto školním roce kvůli 

pandemii neuskutečnily. 

 



 

   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.  

   Naše škola byla také zapojena do projektu ESF – ŠABLONY II. V rámci tohoto projektu 

pracovala v mateřské škole jako školní asistentka paní Dana Štillerová. Projekt ŠABLONY II 

byl ukončen 31. 8. 2021. Na zvolené aktivity, školního asistenta atd. jsme pro potřeby ZŠ, MŠ 

a ŠD obdrželi dotaci v celkové výši 792 035 Kč. 

 

   Naše škola se opakovaně zapojila do charitativních sbírek Fond Sidus, Život dětem, Bona 

Helpo a aktivně organizuje sbírku Český den proti rakovině. 

 

   Děti ze ZŠ i MŠ se opět zapojily do sběru papíru a kaštanů, nadále sbíraly také použité 

baterie, tonery z tiskáren a vyřazené elektrospotřebiče. 

 

 

14.  Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči 

 

     Činnost školy byla prezentována prostřednictvím nově zřízených webových stránek školy, 

aktuálních nástěnek ve škole i příležitostně v regionálním tisku (Raport a Rakovnický deník). 

18. 11. 2020 jsme byli e-mailem kontaktováni redaktorkou Raportu Renatou Fryčovou, která 

nám písemně položila několik otázek ohledně organizace výuky v naší málotřídní škole 

v období uzavření škol z důvodu pandemie, s výjimkou 1. a 2. ročníků a vyšších ročníků 

v rámci jedné třídy. Článek vyšel 24. 11. 2020 v Raportu č. 47, ročník 30 (viz příloha). 

   Prezentace činnosti školy letos nemohla probíhat formou vystoupení pro veřejnost  

(např. při rozsvícení vánočního stromu, při vánoční besídce) nebo jiných společných akcí. 

    Naše škola měla i sponzory z řad rodičů, kteří darovali škole finanční částku (50 tisíc  

korun a další drobnější částky). Veškeré finanční prostředky z těchto sponzorských darů byly 

použity na vybavení mateřské a základní školy, na nákup didaktických pomůcek apod. 

   K Vánocům se rodiče dětí domluvili na vhodných dárcích pro MŠ a ZŠ, které pořídili  

a věnovali dětem. 

   Kromě finančních darů v celkové výši 53 500 Kč nám někteří rodiče významně pomohli 

v rámci stavebních úprav, když například čtyři tatínkové přes víkend smontovali nábytek 

(stoly a židle) do jídelny ZŠ. 

 

 

15.  Spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi aj. 

 

   Základní škola a Mateřská škola v Olešné v tomto školním roce spolupracovala především 

s Obecním úřadem Olešná, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rakovníku, Kulturním 

centrem Rakovník aj.  



 

   SMS služby s.r.o. zajišťují pro naši školu pověřence GDPR – od 1. 5. 2021 pana Mgr. Jana 

Mudru vystřídal pan Michal Hinda.  

   Společnost Profi-škola nám zase zajišťovala administrativní servis při čerpání finančních 

prostředků z ESF v rámci Šablon II.  

   Škola spolupracuje ohledně vedení spisové služby také se Státním okresním archivem 

v Rakovníku, konkrétně s ředitelkou paní Mgr. Renatou Mayerovou. 

  V letošním školním roce jsme spolupracovali s Městskou policií Rakovník (viz projekt/akce 

1. 6. 2021) a s Policií ČR, když 6. 5. 2021 přišla anonymní výhružka, že 7. 5. 2021 bude 

střelnou zbraní napadena některá mateřská škola v ČR → byli jsme kontaktováni Policií ČR  

a udělali jsme bezpečnostní opatření → k žádnému útoku nakonec naštěstí nedošlo;  

tato hrozba se planě opakovala ještě za 14 dní 

 

   Velmi intenzivně spolupracujeme s MAP II Rakovník (Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání), kde je hlavní manažerkou projektu Brigita Pospíšilová. R. Malá je v řídícím 

výboru a v pracovní skupině pro zájmové a neformální vzdělávání, E. Fastová je v pracovní 

skupině matematická gramotnost, A. Samková je v pracovní skupině předškolní vzdělávání  

a ve skupině rovné příležitosti. V rámci MAP II účastníme mnoha různých akcí, seminářů, 

školení, setkání oborových skupin apod. 

 

 

16.  Hospodaření školy 

 

Přehled o hospodaření školy za rok 2020 – viz samostatná příloha. 

 

 

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

 

 

 

V Olešné dne 15. 10. 2021                                                 PaedDr. Eva Fastová 

                                     ředitelka škol 

 

Seznam příloh: 

1.  Rozvrhy hodin 

2.  Akce a různé aktivity školy ve šk. roce 2020/2021 

3.  Vyhodnocení preventivního programu školy 

4.  Hospodaření ZŠ a MŠ Olešná v roce 2020 

5.  Článek z Raportu 

 

 

   Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Olešná, okres Rakovník za školní rok 2020/2021        

byla projednána a schválena školskou radou dne: 23. 11. 2021. 
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HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY 

za školní rok 2020/2021 

 

 

     Školní rok 2020/2021 byl výrazně poznamenán opakovaným uzavřením škol v důsledku 

koronavirové pandemie a přechodem na distanční vzdělávání. Nejvíc se to projevilo právě 

v případě naplánovaných kulturních, společenských vzdělávacích, sportovních aj. akcí,  

které nemohly být uskutečněny. Až v závěru školního roku, v období května a června,  

se mohly alespoň některé akce zrealizovat. 

   Na druhou stranu při distančním vzdělávání nebylo nutné řešit např. konflikty mezi žáky, 

naopak, děti pociťovaly nedostatek sociálního kontaktu a těšily se na sebe, což se pozitivně 

promítalo do jejich vzájemných vztahů. 

   Velmi pěkným příkladem prevence nežádoucího chování byl výlet do Prahy a do Koněprus-

kých jeskyň. Výletu se s námi zúčastnil i desetiletý Japonec, kterému naše škola poskytuje 

možnost individuálního vzdělávání podle § 41 školského zákona. Chlapec žije s rodiči  

(oba jsou Japonci) již mnoho let v České republice, navštěvuje anglickou školu a učí se česky,  

i když zatím ještě moc neumí. To byl také jeden z důvodů, proč ho rodiče poslali na výlet 

s námi. Nikoho z nás neznal, takže zpočátku byl velice zaražený a uzavřený do sebe,  

ale postupně se on i naše děti osmělovali, navazovali rozhovory (česky, případně anglicky 

nebo jen gestikulací), v autobuse si ho naši kluci vzali mezi sebe, a než jsme dojeli  

do Koněprus, byli všichni velcí kamarádi, takže bez zábran spolu třeba lezli po stromech, 

honili se atd. Malý příklad prevence xenofobních nebo rasistických projevů v praxi.  

   A ještě jeden příklad. Naše děti se opět zapojily do projektu dobrovolnických aktivit  

„72 hodin“, ale protože v době jeho vyhlášeného termínu byly zrovna školy kvůli pandemii 

uzavřeny, děti tedy v prosinci vyrobily krásná vánoční přání pro seniory, se kterými  

se nemohly setkávat (třeba v rámci vystoupení pro veřejnost) a osobně jim je roznesly. Mnohé 

tím velice potěšily, že na ně nezapomněly.  

   Co dodat závěrem? Přestože kvůli pandemickým opatřením jsme do určité míry nemohli 

naplnit náš původní preventivní program školy, prevenci jsme se věnovali permanentně, 

přirozeně, prevence rizikového chování často vyplynula ze situací, které život přinesl. 

                                                

 

 

 

        PaedDr. Eva Fastová 

                                                                                                          ředitelka školy a ŠMP 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

                           
 
 
 



 

ZŠ Olešná:      
AKCE a různé další aktivity ve školním roce 2020/2021 

I. pololetí 

1. 09. 2020 
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 – v omezeném režimu 

(přítomni kromě starosty obce a členek SPOZ jen rodiče prvňáků) 

4. 09. 2020 Dopravní hřiště 

7. 09. 2020 Posvícení v Rakovníku – v rámci ŠD 

2. 10. 2020 Projekt ve škole (ESF): Život v pohybu I.-Free Style (interaktivní „seminář“) 

14. 10. 2020 
Uzavření škol z důvodu epidemiologické situace (covid-19) – zavedení 

povinné distanční výuky  

23. 10. 2020 
Uzavřena naše MŠ z důvodu karantény (všichni zaměstnanci MŠ měli 

prokázáno onemocnění covid-19) 

18. 11. 2020 
Návrat žáků 1. a 2. ročníků do škol a případně další ročníky z jednotřídek (to 

byl náš případ) a zahájení provozu naší MŠ 

23. – 27. 11. 2020 Individuální třídní schůzky (osobní nebo on-line) 

7. – 11. 12. 2020 
Projekt 72 hodin – děti vyrobily a roznesly seniorům v obci vánoční přání, 

když se kvůli koronaviru nemůžeme scházet ani vídat 

20. 12. 2020 Vánoční vycházka pro občany Olešné – nešlo se společně, ale po rodinách 

21. – 22. 12. 2020 V ZŠ neprobíhala výuka (vláda doporučila „covidové volno“) 

23. 12. 2020  

– 3. 01. 2021 
Vánoční prázdniny 

6. – 12. 01. 2021 Tříkrálová vycházka do lesa (zorganizovala M. Křížová) 

28.01. 2021 Závěr I. pololetí, rozdány výpisy vysvědčení 

29. 01. 2021 Pololetní prázdniny 

 

II. pololetí  
 

10. 02. 2021 Etické dílny – Jak se chránit v nebezpečných situacích 

1. 03. – 9. 04. 

2021 

Uzavření všech mateřských a základních škol (až na výjimky, přechod na 

distanční vzdělávání (i MŠ) 

8. – 12. 03. 2021 Jarní prázdniny 

1. 04. 2021 Velikonoční prázdniny 

12. 04. 2021 

Nástup žáků do ZŠ a předškolních dětí (+ 1 dítě vojáků) do MŠ – testování 

2x týdně (antigenní testy), všichni v ZŠ musejí nosit roušky (zakrytí 

dýchacích cest) 

22. 04. 2021 Den Země – úklid v přírodě 

3. 05. 2021 Nástup všech ostatních dětí do MŠ 

6. 05. 2021 Dopravní výchova na kolech – cyklistická výprava s paní uč. R. Malou 



 

14. 05. 2021 Listování (on-line): knihu Bertík a čmuchadlo dětem přiblížil Lukáš Hejlík 

17. 05. 2021 Projekt mimo školu (ESF) – návštěva Zooparku Zájezd  

18. 05. 2021 Projekt mimo školu (ESF) – návštěva Zooparku Olovnice 

19. 05. 2021 Projekt ve škole (ESF) – Hrátky se zvířátky (živé jehně, kůzle, kuře) 

31. 05. 2021 Projekt ve škole (ESF): Život v pohybu II.-Free Style (interaktivní seminář) 

1. 06. 2021 Projekt ve škole (ESF) – Městská policie dětem (ukázka práce MP) 

3. 06. 2021 společné focení (žáci ZŠ, případně někteří jejich sourozenci) 

8. 06. 2021 Projekt mimo školu (ESF) - Tvrz Hummer (ukázky volnočasových aktivit) 

15. 06. 2021 
Projekt mimo školu (ESF) – komentovaná plavba parníkem na Kampu 

(Praha) a návštěva Koněpruských jeskyň (byl i „domškolák“ Sodai Inoue) 

16. 06. 2021 Projekt ve škole (ESF) - Recyklohraní 

21. 06. 2021 Projekt ve škole (ESF) – Včelí stráž 

28. 06. 2021 Koně a my – návštěva stáje na Olešné 

30. 06. 2021 Závěr školního roku, rozdání vysvědčení (bez veřejnosti) 

30. 06. 2021 Zahájení stavebních úprav v MŠ a v ZŠ Olešná 

1. 7. – 31. 8. 

2021 
Hlavní prázdniny 

 

                        
 

               



 

                                      
 

 

 

                              
 

 

 

 

        
 
                              



 

 
 

 

 

 

 



 

ROZVRHY  HODIN 

školní rok 2020/2021 

 

 

1. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pondělí ČJ M ČJ PRV     

Úterý ČJ M ČJ TV     

Středa ČJ M ČJ PRV     

Čtvrtek ČJ M ČJ TV  PČ VV  

Pátek ČJ M ČJ HV     

 

 

2. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pondělí ČJ M ČJ-čt PRV     

Úterý ČJ M ČJ-čt/ps TV     

Středa ČJ M ČJ-čt PRV     

Čtvrtek ČJ M ČJ-čt/ps TV  PČ VV  

Pátek ČJ M ČJ-čt HV     

 

 

4. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pondělí ČJ M ČJ-čt PŘ     

Úterý ČJ M VL TV  AJ ČJ-čt  

Středa AJ M ČJ PŘ     

Čtvrtek ČJ M VL TV  PČ VV VV 

Pátek ČJ M AJ HV     

 

 

Zkratky předmětů: ČJ = český jazyk (čt = čtení, ps = psaní); M = matematika;   

AJ = angličtina; PRV = prvouka;  PŘ = přírodověda, VL = vlastivěda;  

TV = tělesná výchova; HV = hudební výchova; VV = výtvarná výchova;  PČ = pracovní 

činnosti 

 

 
Vyučující: PaedDr. Eva Fastová Radka Malá 


