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Výroční zpráva o činnosti 3. základní školy, 

Rakovník 

školní rok 2020/2021 

 
A) Základní údaje o škole 

 

     Název a sídlo školy: 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 

 Okružní 2331, Rakovník, 269 01 

 269 01 Rakovník 

     Zařazení do sítě škol:            1.9.1998 
 

Zřizovatel školy: Město Rakovník 

 Husovo nám. 27 

 269 01 Rakovník 

Údaje o vedení školy: 

        Ředitel školy: Mgr. Jan Křikava   

Zástupce ředitele školy : Mgr. Tomáš Pavlíček 

 Mgr. Hana Sarová 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

E - mail: skola@3zsrako.cz 

Datová schránka: 3k7f5cp 

Telefon, fax: 313 521 979, 313 521 973  

  

Všechny druhy a typy škol, které škola sdružuje:  

 základní škola 1.- 9.ročník IZO 102602310 

 školní družina     114100225 

 školní klub    162103735 

 školní jídelna    102762716 
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      Charakteristika školy 

 

Školní rok 

2020/2021 

Počet tříd 
Celkový 

počet žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 
celkem z toho 

JT vyrovnávacích 

1.stupeň    16 0 0 406 25,38 

2.stupeň 15 0 0 395 26,33 

CELKEM 31 0 0 801 25,84 

 
Vymezení hlavní činnosti školy: hlavní činnost školy je vymezena § 44 zákona č. 561/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Vymezení doplňkové činnosti: Hostinská činnost, vzdělávací kurzy pro děti a dospělé, 

specializovaný maloobchod ( Zřizovací listina ze dne 7.3.2005) 

 

Materiálně technické podmínky pro výuku: 

 Poloha školy: Škola je situována na jižním okraji města v klidové oblasti Zátiší. Školní 

komplex je tvořen čtyřmi navzájem propojenými pavilony. Součástí školního areálu je sportovní 

areál s fotbalovým hřištěm, lehkoatletickou drahou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a 

školní zahrada. 

Součásti školy. Škola sdružuje pod jednou střechou základní školu s 1.-9.ročníkem, školní 

družinu s kapacitou 270 účastníků zájmového vzdělávání, školní klub a školní jídelnu. Tvoří tak 

jediné komplexní školské zařízení v regionu. 

Prostorové zabezpečení výuky: 51 učeben z toho  12 odborných ( např. F, Ch, Př, Vv, Dě, 

Hv, 2x VT) školní kuchyně, dílny, keramická dílna, 2 tělocvičny, venkovní hřiště s umělým a 

antukovým povrchem, školní zahrada. 

Materiální vybavení: 4 učebny s interaktivními tabulemi, dalších 30 učeben s  datovými 

projektory, všechny učebny vybaveny učitelským počítačem, 3 učebny výpočetní techniky s 22 a14 

pracovišti, 1 učebna VT s 12 pracovišti ve školní družině. V rámci realizace projektu IROP byly 

v roce 2019 zmodernizovány a moderními pomůckami vybaveny učebny přírodopisu a fyziky, 

byly obnoveny počítače v obou učebnách a škola získala silnější a vysokorychlostní internetové 

připojení. 

   

Výchovně vzdělávací proces: Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Škola harmonického rozvoje a je zaměřena na všeobecný rozvoj žákovských 

kompetencí.  

 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu: 

 Základním cílem výchovně vzdělávacího procesu je výchova všestranně harmonicky 

rozvinuté osobnosti dítěte. Na cestě k dosažení tohoto cíle věnujeme značnou pozornost práci se 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a také se žáky mimořádně nadanými. 

 Motivujeme žáky k celoživotnímu učení a snažíme se je co nejlépe připravit na přechod do 

středního vzdělávání. Podporujeme a rozvíjíme účast žáků v předmětových, sportovních, 

uměleckých a dalších soutěžích. 

 Kombinujeme celou řadu metod a forem práce, zvyšujeme podíl využití ICT technologií ve 

výuce ( interaktivní tabule, datové projektory nástroje OFFICE 365 apod.) 

 Snažíme udržet a dále rozvíjet trvale vysoký zájem o přijetí na školu. 
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Výjimečná specifika školního roku 2020/2021 

 Od března 2020 je školní proces výrazně ovlivňován pandemií COVID–19. Zatímco 

v předešlém školním roce došlo k omezení výuky „pouze jen“ ve 4. čtvrtletí, tento školní rok byl 

zásadně poznamenán jako celek. Výuka v plném rozsahu probíhala pouze šest týdnů v období září–

říjen 2020 a poté šest týdnů v období květen-červen 2021. Od poloviny října do poloviny listopadu 

a od začátku března do poloviny dubna byla škola plně uzavřena a ve zbylém čase docházelo ke 

střídání prezenční a distanční výuky v různém období pro různé skupiny tříd. Viz časové rozvržení 

organizace školní výuky. 

 

Časové rozvržení organizace školní výuky 

01.09.2020 nový školní rok neměnné třídní kolektivy celý den v jedné učebně 

14.10.2020     úplné uzavření škol 

18.11.2020 umožněna výuka v 1. a 2. ročníku 

30.11.2020 prezenční výuka v 9. ročníku  

                        rotační výuka v 6. - 8. ročníku 

                        neměnné třídní kolektivy třída celý den v jedné učebně  

18.12.2020 ukončení výuky, prodloužení vánočních prázdnin  

04.01.2021 1. a 2. ročník - prezenční výuka 3. - 9. ročník - distanční výuka  

01.03.2021 úplné uzavření škol  

12.04.2021 rotační výuka na 1. stupni školy 

03.05.2021 rotační výuka na 2. stupni školy 

17. 05 2021 obnovena  prezenční výuka pro všechny žáky školy 

 

Distanční výuku realizovala škola prostřednictvím aplikace Škola OnLine a dále pomocí nástrojů 

Office 365 a jeho součástí (Teams, Forms, Power Point,. ….). Distanční výuka se konal v rozsahu 

½ časové dotace každého předmětu formou online hodin, ¼ časové dotace formou nepřímé výuky, 

kdy žáci měli zadánu práci v dané hodině dle rozvrhu a ¼ časové dotace byla ponechána na 

samostatnou činnost žáků. 

V průběhu celého školního roku byly výrazně omezeny všechny mimoškolní a zájmové aktivity 

žáků, prezenční výuka byl ovlivněna nutností dodržovat homogenitu studijní skupiny, takže velice 

utrpěla výuka volitelných předmětů a částečně i výuka dalšího cizího jazyka. 

 

V době úplného uzavření škola byla škola určena jako zařízení k výkonu péče o děti rodičů 

vybraných profesí. Na základě žádostí zaměstnavatelů poskytovala celodenní péči dětem nejprve 

ve věku 3 – 10 let a později pouze 6 – 10 let rodičů, kteří jsou zaměstnanci vybraných profesí. Tuto 

službu škola poskytovala celkem 15 dětem. Po obnovení střídavé výuky na školách pak byla tato 

služba poskytována dětem v době distanční výuky. 
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Údaje o školské radě  

 
Školská rada je zřízena v souladu se zákonem č.561/2004Sb., a ve funkčním období 2017–2021 pracuje 

ve složení: 

 

Předseda ŠR 

Mgr. Petr Steidl    člen zvolený pedagogickými pracovníky školy 

 

Členové ŠR 

RSDr. Vladimír Kvasnička  

 RNDr. Jan Jirátko     zástupci zřizovatele 

 Mgr. Jitka Bernardová   zástupce pedagogických pracovníků školy 

Hana Ichová    zástupci zákonných zástupců žáků 

Ing. Luboš Čermák    

 

Na základě mimořádného opatření ministerstva školství bylo funkční období školní rady 

v tomto složení prodlouženo prakticky až do konce aktuálního školního roku. 

    

 

 

B) Přehled oborů vzdělávání 
 

Vzdělávací program školy 

 
Název zvoleného 

vzdělávacího programu 
číslo jednací v ročníku 

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Škola harmonického rozvoje 

3ZSR1/07 V 1. – 9. roč. 

 
 

 

C) Personální zabezpečení činnosti školy 

 
     Základní údaje o pracovnících školy ( k 30.9.2020) 
 

Počet pracovníků  Počet žáků 

na 

přepočtený 

počet 

pedagogů 

Celkem       

fyzický/ 

přepočtený 

Nepedagogických 

fyzický/přepočtený 

Pedagogických    * 

Fyzický/přepočtený 

Odborná a 

ped. 

způsobilost 

 

90/ 79,39 22/ 21,75 68 / 57,64 52,05  15,39 

 včetně vychovatelek ŠD 
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    Přehled o pedagogických pracovnících školy  

         

 

        Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 

2020/2021 nastoupili na školu:  0  

 

        Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021 

nastoupili na školu:   2  

 Počet učitelů bez odborné a pedagogické způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021 

nastoupili na školu:   2  
 

Počet učitelů s odbornou pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 

2020/2021odešli ze školy:  1   

 

Zařazení pedagogických pracovníků do platových stupňů (přepočtené úvazky) 

 

Pl.tř/pl.stup 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 13.6. 13.7. 
Celkem 1 2,64 9,71 6,32 5,68 7 12,14 0,875 1 

 

 

Mateřská a rodičovská dovolená  4 

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že škola disponuje stálým kádrem vesměs zkušených 

zaměstnanců. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických zaměstnanců je na vysoké 

úrovni. Na druhé straně vysoký počet přepočtených úvazků v nejvyšších platových stupních 

naznačuje blížící se nutnost personální obměny. 

V letošním roce nastoupil jeden zaměstnanec na 1.stupeň, po odchodu stávajícího zaměstnance na 

jiné pracoviště a tři zaměstnanci na druhý stupeň. 

 Vzhledem k přechodu na nový systém financování škola přestoupila k vyššímu počtu dělení hodin 

v návaznosti na možnosti pHmax. 

  

 Nepedagogičtí pracovníci 

 

Počet 

fyzický/přepočtený 
Školní jídelna Provozní zaměstnanci 

na začátku školní roku – září 11 / 10,75 11 / 11 

na konci školního roku – srpen 11/ 10,75 11 / 11 

 

 

 

D) Zápis k povinné školní docházce, přestupy žáků z jiných škol, přijímací 

řízení ke střednímu vzdělávání 

 
       K 1. 9 2020 jsme měli celkem 802 žáků.  

       Do 1. třídy nastoupilo k 1.9.2020 celkem 94 žáků, z jiných škol přestoupilo 14 žáků . 

      

Ke vzdělávání je přihlášeno 784 žáků se státním občanstvím Česká republika. 

Evidujeme 18 cizinců, jsou to žáci se státním občanstvím Slovenská republika - 2, 

Vietnamská republika - 5, Ukrajina - 8, Ruská federace 2 , Čínská lidová republika - 1. V současné 

době mezi naše žáky patří 9 žáků studujících v zahraničí. Těmto žákům jsou poskytovány zdarma 
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učebnice dle potřeb během celého roku, žáci mohou využívat konzultace na dálku i díky systému 

Škola online. Díky uzavření hranic různých zemí téměř neprobíhaly osobní konzultace a 

přezkoušení podle aktuální přítomnosti v republice. 

 
 Zápisy do 1. ročníku opět probíhaly v době covidové. Přesto jsme jako jediná škola 

v Rakovníku umožnili zápis prezenčně, kdy byli přítomni nejen zákonní zástupci, ale také jejich 

děti. V souladu s platnými hygienickými předpisy a díky uspořádání naší školy se k zápisu 

dostavili všichni osobně, nedošlo k potkávání dětí u zápisu. Evidence uchazečů proběhla 

elektronickou cestou a poté  děti ukázaly, co umí a obdržely malou pozornost na tento slavný den. 

Nikdo z rodičů tento zápis neodmítl.   

 K zápisu se přihlásilo 83 žáků, z toho bylo zapsáno do 1. ročníku 69 dětí, odklad školní 

docházky obdrželo 14 dětí na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení pediatra a PPP. 

 

     Stav k 30.6.2021 byl 803 žáků. 

 Ze školy vystupují 3 žáci z 5. tříd a 79 žáků 9. tříd 

 
 Výchovné poradenství v době covidové 

 

S ohledem na minimální přítomnost žáků ve škole v průběhu tohoto školního roku bylo 

poradenství řešeno především prostřednictví školy online, aplikací Teams a dále individuálními 

konzultacemi. Jako hlavní a potřebné úkony převažovaly 

- spolupráce mezi rodinou a školou 

- zapojení žáků do distanční online výuky, eventuálně plnění a odevzdávání úkolů v listinné 

podobě 

- individuální přístup  k žákům ohrožených školním neúspěchem 

- dle možností pokynů průběžně byly umožňovány individuální konzultace 

- podávání přihlášek na střední školy  

- příprava k přijímacím zkouškám 

- poradenské služby k výběru střední školy 

- v menší míře probíhala spolupráce s PPP, SPC, SVP, OSPOD, Úřadem práce, Policií ČR 

 

V tomto školním roce se nepovedlo realizovat několik pravidelných akcí pořádaných pro žáky 9. 

ročníků jako besedy se zástupci středních škol, besedy na úřadu práce k výběru vhodného 

povolání, třídní schůzky s rodiči vystupujících žáků, účast na Veletrzích vzdělávání. 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se ve velké míře konalo v domácích 

podmínkách, přesto probíhaly pedagogické intervence, doučování a speciální reedukační péče dle 

možností, jak online, tak i prezenčně. Potřebný byl individuální přístup vyučujících k žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo žáky s horším prospěchem. Pokud nefungovala 

dostatečně pomoc rodiny, docházelo k výraznému zhoršování prospěchu, přesto, že byla těmto 

žákům nabízena a často i  nevyužita pomoc ze strany školy 

 

V tomto školním roce bylo v rámci projektu OP VVV realizováno doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem, zaměřené zejména na český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Většina 

lekcí probíhala distančně. 

 

Spolupráce mezi školou a PPP, SPC vychází z individuálních potřeb konkrétního žáka. Na 

základě pedagogického a sociálně-psychologického vyšetření jsou žáků doporučování změny 

v metodách výuky, ve formách práce, organizaci vyučování. Ve škole pracuje 10 asistentů 

pedagoga ve třídách se žáky s vyššími požadavky individuálního přístupu. Díky přítomnosti 

asistentů ve škole jsme mohly jejich zapojení využívat také ve školní družině, při testování žáků 
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na covid, nebo při realizaci školy pro žáky rodičů vybraných profesí, kdy jsme zajišťovali vzdělání 

a dohled pro žáky nejen naší školy. 

Spolupráce s OSPOD a Policií ČR se zaměřuje především na dodržování povinné školní 

docházky, sledování péče o žáky svěřených do péče jiným osobám. Problémem některých žáků 

byla neúčast na online hodinách, což bylo řešeno i prostřednictvím OSPOD. Po návratu žáků do 

školy se projevovaly problémy se socializací, zapojením do kolektivu a do výuky 

 

 S ohledem na vyhlášení mimořádných prázdnin v tomto školním roce, byla výrazně odlišná 

příprava žáků na přijímací zkoušky. V rámci mimořádných opatření probíhala příprava distančně a 

probíhala především dle zájmu studentů. Přijímací zkoušky byly pro studenty náročné a žáci 

využívali podání přihlášek v druhém kole přijímacích řízení 

 

E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků     

 
Chování   

 

známka 1. pololetí 2. pololetí 

2 0 1 

3 0 0 

 

 

 Výchovná opatření za 1. a 2. pololetí:  

 

Opatření k posílení kázně   

 

 Školní rok 2020/2021 

1.pololetí 2.pololetí 

NTU 7 6 

DTU 12 13 

DŘŠ 10 11 

  

 
Pochvaly 

Pochvala ředitele školy –   4 žáci II. stupně 

Pochvala třídního učitele –   27 žáků  

 
Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci 1. pololetí   

 

Třída PsV P N Neh U Průměr 

 1.A 22 0 0 0 0 1 

 1.B 23 0 0 0 0 1 

 1.C 24 0 0 0 0 1 

 1.D 23 0 0 0 0 1  

2.A 26 0 0 1 0 1,03 

 2.B 26 0 0 0 0 1,04 

 2.C 23 1 0 2 0 1,07 

 3.A 24 0 0 1 0 1,03 
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3.B 22 1 0 1 0 1,06 

 3.C 24 0 0 0 0 1,04 

 4.A 15 9 0 0 0 1,43 

 4.B 25 2 0 0 0 1,11 

 4.C 23 3 0 0 0 1,23 

 5.A 26 2 0 1 0 1,14 

 5.B 26 2 0 0 0 1,15 

 5.C 26 2 0 0 0 1,18 

 6.A 12 14 1 0 0 1,59 

 6.B 12 14 1 0 0 1,47 

 6.C 11 16 0 0 0 1,49 

 6.RVJ 19 7 0 0 0 1,19 

 7.A 17 8 0 2 0 1,3 

 7.B 12 13 1 1 0 1,55 

 7.C 8 14 2 0 0 1,8 

 7.D 5 15 2 0 0 2,02 

 8.A 10 16 1 0 0 1,72 

 8.B 13 13 0 1 0 1,55 

 8.C 6 21 1 0 0 1,72 

 8.D 6 20 2 0 0 1,88  

9.A 8 15 1 1 0 1,62 

 9.B 10 15 2 0 1 1,67 

 9.C 13 14 0 0 1 1,51 

 Celkem: 540 237 14 11 2 1,34 

 legenda: PsV prospěl s vyznamenáním 

 

 

P prospěl  

 

 

N neprospěl 

 

 

Neh nehodnocen 

 

 

U uvolněn z výuky některého předmětu 

 

         

 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci 2. pololetí   

 

Třída PsV P N Neh U Průměr 

1.A 21 0 1 0 0 1,05 

1.B 22 0 0 0 0 1,02 

1.C 25 0 0 0 0 1 

1.D 23 0 0 0 0 1,01 

2.A 26 0 0 1 0 1,02 

2.B 25 1 0 0 0 1,05 

2.C 21 5 0 0 0 1,11 

3.A 23 1 0 1 0 1,11 
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3.B 21 2 0 1 0 1,16 

3.C 23 1 0 0 0 1,07 

4.A 14 11 0 0 0 1,54 

4.B 26 1 0 0 0 1,09 

4.C 24 2 0 0 0 1,2 

5.A 22 6 0 1 0 1,27 

5.B 22 6 0 0 0 1,25 

5.C 21 7 0 0 0 1,36 

6.A 10 17 0 0 0 1,58 

6.B 13 14 0 0 0 1,55 

6.C 9 18 0 0 0 1,49 

6.RVJ 23 3 0 0 0 1,15 

7.A 19 7 1 1 0 1,36 

7.B 13 12 1 1 0 1,56 

7.C 7 17 0 0 0 1,89 

7.D 5 14 2 0 0 2,02 

8.A 9 16 2 0 0 1,69 

8.B 15 12 1 1 0 1,5 

8.C 8 20 0 0 0 1,69 

8.D 9 15 4 0 0 1,8 

9.A 8 16 1 1 0 1,61 

9.B 9 18 0 0 1 1,81 

9.C 14 13 0 0 1 1,53 

Celkem: 530 255 13 8 2 1,37 

legenda: PsV prospěl s vyznamenáním 

 

P prospěl  

 

N neprospěl 

 

Neh nehodnocen 

 

U uvolněn z výuky některého předmětu 

 

 

Zapojení žáků do předmětových a sportovních soutěží 

 

Veškeré sportovní soutěže byly v tomto školním roce zrušeny, on line formou proběhly pouze 

některé předmětové olympiády.     

 

 

 

F) Prevence sociálně patologických jevů     
Bezpečnost našich žáků ve škole i mimo ni, na všech akcích a při každé činnosti je prioritou 

naší školy. Poučením o bezpečnosti začíná i končí každý školní rok. Velký důraz je ale také kladen 

na prevenci patologických jevů. Základní cíle programu minimální prevence v oblasti sociálně 

patologických jevů jsou plněny v návaznosti na aktuální nákazovou situaci a vládní opatření. Žáci 

jsou svými učiteli vedeni k odmítání všech protispolečenských jevů. Všechny konflikty jsou 

bezodkladně řešeny. Úspěšně se daří vést žáky k ekologickému způsobu života, k péči o fyzické, 

psychické i sociální zdraví. 
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V tomto školním roce jsme většinu pravidelných akcí a projektů nemohli realizovat díky 

nařízením a opatřením Vlády.  Jediná akce, která proběhla dle plánů, byl adaptační kurz pro žáky 

6. ročníku, který se koná na začátku školního roku, v měsíci září. Byly realizovány 2 kurzy 

v zařízení Pod Kempem v Jesenici od 14.9. – 16.9. a 16.9. – 18.9, vždy pro 2 třídy, Kurzu se 

zúčastnili žáci se svými třídními učiteli, kteří jsou po celou dobu jejich pomocníkem a 

motivátorem. 

 

 
 

G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 
 V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebylo možné realizovat prezenční 

kurzy a DVPP buď neprobíhalo vůbec, nebo formou on line kurzů.  

Realizované kurzy:  

Kurz anglického jazyka pro pedagogy v rámci projektu Šablony  2    15 pedagogů 

Kurz Office 365 – využití Teams, Forms, pokročilé funkce      35 pedagogů 

Prahou minulou i současnou                       2 pedagogové 

Klimatická změna: fenomén 21. století          1 pedagog 

Jak využít vzdělávací nerovnováhu               1 pedagog 

Hodnocení není jen klasifikace           1 pedagog 

Zeměpisné hry a jejich využití ve výuce          1 pedagog 

Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“       1 pedagog 

 

 

H) Další aktivity pedagogických pracovníků a prezentace školy na veřejnosti  
   

 

Prezentace školy 

 

Prezentace školy byla realizována v tomto školním roce výhradně prostřednictvím www. stránek 

školy. Zde byla nově dána možnost prohlédnout si školu a její prostředí formou virtuální prohlídky. 

Průběžně pak škola o své činnosti informuje prostřednictvím měsíčníku Radnice, některé akce byly 

prezentovány i regionálními periodiky (Raport, Rakovnický deník). 

 

Ročníkové práce 

 

Jediným z velkých celoškolních projektů, který se i přes nepříznivou situaci podařilo zrealizovat 

byly Ročníkové práce. Po vyhlášení témat se příprava práce přesunula do on line prostředí, kde 

žáci komunikovali s vedoucími svých prací. Díky uvolnění opatření se pak v červnu podařilo 

zrealizovat i druhou část a to obhajobu výsledků své práce před odbornou porotou. Celý projekt 

pak byl završen poslední školní den, kdy žáci kromě vysvědčení obdrželi i certifikát hodnocení jak 

písemné, tak i ústní části jejich ročníkové práce. 

 

Spolupráce s dalšími subjekty 

 

Policie České republiky 

Městská policie Rakovník 

Městská knihovna 

Autoškola Tempo 
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MŠ – Klicperova, Průběžná, Pod Nemocnicí, V Hradbách, Šamotka, V Parku, Vinohrady,  

DDM, PPP 

SOA v Rakovníku, Muzeum T.G.M. 

  

Programy a projekty 

  

Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených MŠMT 

 

          

Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty 

 Město Rakovník – program protidrogové prevence  

- Společenská výchova 

- Adaptační kurz žáků 6. ročníku 

 

       - příspěvky základním školám 

     - Zábavně a netradičně k atletice a sportovním hrám 

      pro 1. stupeň ZŠ 

                                                            - Společný projekt základních škol – sportovní kroužky 

                                                            - Veselé, hraní, čtení, povídání 

Vzhledem ke epidemiologické situaci nemohly probíhat sportovně založené aktivity. Uskutečnil se 

pouze adaptační kurz žáků 6. ročníku v průběhu září 2020 a svou činnost, byť v omezené míře, 

mohl vykonávat kroužek Veselé hraní, čtení a povídání  

 

Péče o talentované žáky 

Zapojování žáků do soutěží a olympiád 

Vyhledávání mimořádně nadaných žáků  

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA  

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času před, mezi a po školním vyučování. 

Nabídkou různých činností aktivizuje žáky, prohlubuje jejich školní znalosti, zájmovými činnostmi 

rozvíjí jejich osobnost a zdokonaluje jejich sociální kompetence. Ukazuje možnosti smysluplného 

využití volného času. 

Provoz družiny probíhal ve 3 časech. Ranní družina byla od 6.30 do 7.45 hodin a letošního roku ji 

využívalo 85 žáků. Dopolední družina probíhala od 8.00 do 9.45 při tzv. děleném vyučování 1. tříd 

a odpolední provoz družiny byl zajištěn od 11.40 do 16.30 hodin. 

Letošního školního roku navštěvovalo školní družinu k 30. 6. 2021 240 žáků 1. až 4. tříd, kteří byli 

rozděleni v 9 odděleních vedených kvalifikovanými vychovatelkami. K ponížení počtu 

z původních 270 došlo v průběhu roku díky epidemiologické situaci. 7 oddělení bylo  

v samostatném pavilonu ŠD, kde mělo každé oddělení svou třídu a šatnu, další 2 oddělení byla 

umístěna v pavilonu ZŠ. Pro svou činnost jsme využívali nejen vnitřních prostor pavilonu ŠD a tříd 

ZŠ, ale také tělocvičny a venkovních prostor ŠD a ZŠ. 

Každý rok si na něco hrajeme. Celoroční hra zajišťuje ucelenou činnost v ŠD, atraktivnost, 

inspiraci a vzájemnou spolupráci oddělení ŠD. Letošního roku jsme se společně s dětmi přenesli do 

historie – období vlády Karla IV. Během školního roku jsme byli nuceni bojovat s drakem 

Covidem, který napadl naše království, a my před ním museli ustoupit do bezpečí domovů. Většinu 

školního roku jsme pobývali venku – vodníkovi jsme pomohli vyčistit rybník (ekologická hra ke 

Dni Země),  30. dubna jsme si zařádili jako čarodějnice, v květnu jsme se zúčastnili královského 

honu a na závěr školního roku jsme zachránili princeznu Julinku.  
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Zájmovou činnost v družině jsme doplnili alespoň aktivitami nabízenými v rámci dotačního 

projektu: Šablony II – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a to : 

- Kluby ŠD -  klub komunikace v cizím jazyce -Zábavná angličtina, 2 kluby zábavné logiky a 

deskových her, klub čtenářský „ I s knihou může být zábava“   

- Projektové dny např. na téma: Neslyšící nevidomí, Rychlá vědecká kouzla, Život na hradě, 

Mobilní planetárium – Život stromů, řemesla (košíkářství) 

- Oddělení ŠD II (3.+4.třídy) získalo pro své ICT vzdělávání tablety.  

 

 

Nepříznivá epidemiologická situace velmi ovlivnila činnost družiny. Bohužel se nemohla konat:  

- zájmová odpoledne, která mají mezi dětmi i rodiči velkou oblibu 

- celodružinové společné hry motivované středověkem 

- návštěvní dny pro rodiče, na kterých by mohly děti ukázat, jak se baví v ŠD 

- zimní bruslení a bruslení na kolečkových bruslích 

- družinové zábavné odpoledne pro děti a rodiče, které bylo vždy důstojným vyvrcholením 

celoroční činnosti ŠD 

- třídní program byl ochuzen o zpěv, tanec, sport 

Roušky zamezily dobrou komunikaci s dětmi i mezi dětmi. Nebyla čitelná mimika ani emoce dětí. 

Špatné dorozumívání a následně větší hluk. 

Žáci 3. a 4.tříd byli na velmi dlouhou dobu vyřazeni ze života v ŠD. 

Naproti tomu se děti staly více samostatnými – převlékání, samostatné odchody. 

Příjemným plusem byly nižší počty dětí v odděleních.  

 

Během uzavření ŠD probíhal v prostorách ŠD mimořádný provoz pro děti, jejichž rodiče 

vykonávali v době nouzového stavu vybrané profese dle nařízení vlády.   

 

 

ŠKOLNÍ KLUB 

 

Ve školním klubu mohou žáci ZŠ relaxovat v době volných hodin a po vyučování. Je určen pro 

žáky 5. až 9. tříd.  Provoz ŠK je ráno před vyučováním od 6.45 do 7.45 hodin, dopoledne dle 

potřeb ZŠ a odpoledne do 15.00 hodin. 

 

V letošním roce jej navštěvovalo k 30. 6. 2021 43 žáků. Nízký počet žáků byl důsledkem loňských 

epidemiologických opatření. Letošní školní rok byl ještě náročnější a školní klub byl bohužel 

většinu školního roku uzavřen. V jeho prostorách pak probíhala výuka pro děti, jejichž rodiče 

vykonávali v době nouzového stavu profese dle výčtu nařízení vlády. Prostory a i vychovatelka ŠK 

byly také využívány pro potřeby ŠD v rámci zajištění větší homogenity skupin.  

Letošního roku byla činnost ŠK nově motivována plněním tzv. Klubové desítky (10 měsíců, 10 

zájmových oblastí, 10 měsíčních aktivit, 10 klubových bodů). Žáci získávali postupným plněním 

úkolů „stupně členství“ – od startér, přes expert až master. Při plnění aktivit byl zohledněn, věk, 

schopnosti i dovednosti žáků. Úspěšný mohl být každý bez ohledu na četnost docházky. Motivační 

byl stupeň členství expert, při kterém se žáci mohli stát pomocníky ostatním při plnění aktivit, 

které již měli sami splněné. Bohužel Klubová desítka díky epidemiologickým opatřením 

nevyzněla, jak bylo zamýšlené. Děti  nezískaly vyšší stupně členství. 

Zájmová činnost ve školním klubu byla doplněna aktivitami nabízenými v rámci dotačních 

projektů 

Šablony II – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci šablony Zapojení odborníka 

z praxe do vzdělávání měli žáci možnost vyrábět výrobky z netradičních materiálů netradičními 

postupy.   
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Školní jídelna 
 

Jídelna zajišťuje stravování žáků a umožňuje závodní stravování zaměstnancům školy a ZUŠ 

v Rakovníku. V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravovací službu i pro cizí strávníky a 

smluvně dodává obědy klientům Pečovatelské služby v Rakovníku a soukromé školce Marco.   

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo uvařeno 

 

Žáci   oběd č.1  oběd č.2   

   

6-10 let          27222     6676     

11-14 let  20266     6246   

15+             4073     1018 

Školní zaměst.    6089     4030                                    

Důchodci 3.ZŠ   1331         71 

Peč. služ.    6832      2180   

Cizí     7437      1683 

CELKEM  73350    21904       =  95254 porcí  

 

Počty jsou ovlivněny střídající se distanční a řádnou prezenční výukou, ale i přes to jsou v těchto 

údajích zahrnuty obědy poskytnuté žákům i ve dnech distanční výuky. Zájem rodičů o školní 

obědy zajištěné tímto způsobem (a to nejenom z blízkého okolí školy) nás samozřejmě potěšil.  

Výdej jsme proto časově oddělili od ostatních cizích strávníků a tím pro všechny zajistili prostor 

pro vyzvednutí oběda.   

Provoz školní kuchyně, stejně jako mnoho dalších, znatelně omezila koronavirová nařízení a s tím 

následná opatření. Žákům, kteří se účastnili výuky za nových podmínek, byly obědy vydávány 

průběžně po celou dobu provozu kuchyně, podle rozvrhem určených časů, které byly upraveny tak 

abychom splňovali maximální počet žáků v prostoru jídelny. Před vchodem do jídelny byl umístěn 

stojan s dezinfekcí, po každé skupince strávníku byla prováděla dezinfekce stolů.  Automaty na 

nápoje byly opatřeny bezdotykovým ovládáním, ovoce, dezerty a jiné doplňky k obědu byly 

vydávány po jednotlivých porcích, stejně jako balené příbory.  Provoz jídelny je opatřeními 

náročnější, ale situace si to žádá a mi se snažíme o to, abychom pro všechny zajistili maximální 

servis.     

Obnova  vybavení  kuchyně novým moderním zařízením, pokračuje.  Zřizovatelem byl chválen 

nákup  ekologické myčky na černé nádobí, fungující  s pomocí drobných granulí, které šetří vodu a 

mycí prostředky. Instalace proběhne do konce roku 2021.   

 Budeme plně připraveni na provoz školy .     

 

 

 

I) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

  

V tomto roce neproběhla na naší škole žádná inspekční činnost. 
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J) Základní údaje o hospodaření za rok 2020 

 
Číslo účtu   Činnost 

 Název ukazatele Hlavní Hospodářská 

    1 2 

501 Spotřeba materiálu 4 083 769 721 837 

502 Spotřeba energie 2 154 124 84 500 

504 Prodané zboží 0 30 537 

511 Opravy a udržování 763 113 16 800 

512 Cestovné 17 885 0 

513 Náklady na reprezentaci 0 0 

518 Ostatní služby 2 332 828 28 000 

521 Mzdové náklady 39 098 992 152 062 

524 Zákonné sociální pojištění 12 997 925 46 751 

525 Jiné sociální pojištění 161 512 581 

527 Zákonné sociální náklady 822 734 2 769 

538 Jiné daně a poplatky 0 0 

547 Manka a škody 18 075 0 

549 Ostatní náklady z činnosti 156 225 1 245 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 335 149 0 

558 Náklady z DDHM 1 042 150 5 000 

Náklady celkem  63 984 481 1 090 082 

    

    

    Číslo účtu   Činnost 

 Název ukazatele Hlavní Hospodářská 

    1 2 

601 Výnosy z prodeje vlast. výrobků 168 259 1 062 445 

602 Výnosy z prodeje služeb 2 472 510 0 

603 Výnosy z pronájmu 148 425 0 

604 Výnosy z prodaného zboží 0 41 080 

609 Jiné výnosy z vlast. výkonů 193 700 0 

644 Výnosy z prodeje materiálu 435 134 0 

648 Čerpání fondů 0 0 

649 Ostatní výnosy z činnosti 6 066 0 

662 Úroky 1 624 0 

672 Výnosy z nároků na prostř. rozp. ÚSC 60 657 774 0 

Výnosy celkem  64 083 492 1 103 525 

Výsledek hospodaření 99 011 13 443 
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Jak vyplývá z výše uvedených údajů škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Na 

návrh ředitele školy byly tyto prostředky rozděleny do fondů školy s předpokládaným využitím na 

nákup nového vybavení v návaznosti na prováděnou rekonstrukci školní kuchyně 

Materiálně technické zajištění školy 

 

Vybavení školy učebními pomůckami i školním nábytkem je na velmi dobré úrovni. Po 

dokončení výměny nábytku na prvním stupni jsou postupně dovybavovány novým nábytkem 

učebny druhého stupně, zejména pak odborné pracovny.  

Byla rozšířena počítačová síť do dalších učeben a kabinetů. V rámci realizace projektu 

„Učíme digitálně“ byla škola vybavena dalšími prostředky ke zkvalitnění výchovně vzdělávací 

činnosti školy. 

 

 

 Opravy a údržby prováděné ve školním roce 2020/2021 

 

Po dohodě s Městem Rakovník a skutečné potřebě byly provedeny na škole tyto opravy a 

údržby: 

opravy zajišťované školou nad 10 000,-- Kč 

malování učeben a drobné zednické opravy 

  

 investice zajišťované Městem Rakovník 

 nákup a instalace velkokapacitního kotle do školní kuchyně 

 

 

                        
 

K) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů    

 Škola nebyla zapojena do rozvojových mezinárodních projektů 
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L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

 Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 Škola předložila a realizovala tyto projekty financované z cizích zdrojů 

 OP VVV Za vyšší kvalitu vzdělávání 

 zjednodušené financování škol – šablony 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 činnost speciálního pedagoga 

 práce se žáky ohroženými školním neúspěchem 

 čtenářské a matematické kluby 

 setkávání s rodiči, besedy s odborníky 

 mentoring, sdílení zkušeností, tandemová výuka 

 

      

 Vyhlašovatel: Město Rakovník 

   – program protidrogové prevence  

- Společenská výchova 

- Adaptační kurz žáků 6. ročníku 

 

       - granty základním školám 

     - Zábavně a netradičně k atletice a sportovním hrám 

      pro 1. stupeň ZŠ 

                                                            - Společný projekt základních škol – sportovní kroužky 

                                                            - Veselé hraní, čtení, povídání 

      - Píšťalky – hra na zobcovou flétnu 

 

N) Spolupráce s dalšími partnery 

Na škole dále působí jako samostatný právní subjekt Rada rodičů při 3.ZŠ, Rakovník. 

Rada rodičů řídí spolu s třídními důvěrníky a s třídními učiteli třídní schůzky. Spolupráce školy 

s Radou rodičů je velmi dobrá a spočívá především v těchto oblastech: 

 termíny třídních schůzek a jejich náplň 

 vybavení školy učebními pomůckami 

 stravování žáků a možnosti jeho zlepšení 

 schválení příspěvku RR pro žáky školy 

- na odměny žákům 

- sociální podpora žákům  

- příspěvky na kulturní akce 

- příspěvky na sportovní akce 

- příspěvek na pitný režim 

- příspěvek na učební pomůcky 

 

V souvislosti s covidovou pandemií nerealizovala rad rodičů žádné akce a stejně tak nebyl vybírán 

členský příspěvek na rok 2020/2021. 
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Závěr 

Jak vyplývá z přehledu na straně 3 této zprávy, škola bez omezení docházky fungovala v tomto 

školním roce pouze zhruba tři měsíce. Ve zbylých sedmi měsících se střídalo úplné a částečné 

uzavření škol, což kladlo velké nároky na jak na učitele a žáky, tak zejména v mladším školním 

věku i na jejich rodiče.  

Postupně se dolaďovalo nastavení distanční výuky, tak, aby se podařilo zapojit většinu žáků. Škola 

zapůjčila žákům potřebné počítačové vybavení, ale velkou překážkou zůstala v některých 

případech kvalita internetového připojení.  

Žáci devátých ročníků uspěli v přijímacích zkouškách na střední školy a většina byla přijata na 

vybrané školy již v prvním kole přijímacího řízení. 

 

 

 

 


