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1. Charakteristika školy                                                                     

a) základní údaje o škole  

Název: Základní škola a Mateřská škola Nedomice okres Mělník 

Adresa: Nedomice 78 

             277 14 Dřísy 

            Telefon: 736 629 482   

            E-mail: zsamsnedomice@gmail.com 

            ID datové schránky: dv9qqz 

            Právní forma: příspěvková organizace 

            Od 1.1.2003 samostatný právní subjekt, sdružující ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD 

Základní škola: kapacita 40 žáků 

            IZO školy: 102274606 

            REDIZO: 600047474 

            IČO: 71000445 

Mateřská škola: kapacita 28 žáků 

            IZO MŠ: 107 513 901 

Školní družina: kapacita 18 žáků 

            IZO ŠD: 113 500 254 

Školní jídelna: do 200 obědů 

             IZO ŠJ: 102 774 994 

Zřizovatel školy: Obec Nedomice 

             Právní forma: obec 

             IČO: 00662259 

             Nedomice 78 

             277 14 Dřísy  

             Telefon: 606 357 436 

Školská rada: Radka Dlabačová – předseda (zástupce obce) 

                       Ing. Petra Křečková - jednatel (zástupce rodičů) 

                       Růžena Rejšková  (zástupce MŠ a ZŠ) 

 

b) Přehled oborů vzdělání: 

79-01-C Základní škola 

mailto:zsamsnedomice@gmail.com
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Stupeň vzdělání: základní 

Základní škola  1. - 5. ročník 

 Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení dne: 14.3.1996, podle 

posledního Rozhodnutí ze dne 9.6.2003 od 1.1.2003. 

Činnost školy je vymezena Školským zákonem - č. 561/2004 Sb. 

 Ředitelkou školy byla jmenována od 1.9.2017 paní Hana Krupičková a je oprávněna 

jednat jménem školy.  

ZŠ a MŠ Nedomice je dvojtřídní, ve školním roce 2020-2021 byly v I. třídě spojené  

1. a 3. ročník a ve II. třídě 2. a 4.  ročník. Ve 3. a  4. ročníku se vyučoval anglický jazyk. Ve 

4. ročníku se vyučovala Informatika. 

 Základní škola má 2 učebny, 1 tělocvičnu, 1 školní družinu, školní hřiště, prostornou 

chodbu, sociální zařízení, kuchyň, jídelnu a malý pozemek. 

 V rámci předmětu TV se uskutečnil v I. pololetí plavecký výcvik – zúčastnili se žáci 

1. - 4.  ročníku – 10 lekcí – Plavecký bazén Neratovice. 

 

Škola se podílela na realizaci projektu Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Svět 

nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky. 

 

1.9.2019 vstoupila naše škola do projektu OP VVV Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování „Šablony pro MŠ a ZŠ II“ 

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014510 

Celková výše dotace činí 876 749,00 Kč 

K 31.8.2021 naše škola ukončila tento projekt OP VVV Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování „Šablony pro MŠ a ZŠ II“ 

 

Od 1.9.2021 naše škola vstoupila do projektu OP VVV Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování „Šablony pro MŠ a ZŠ III“ 

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019706  

Celková výše dotace činí 481 085,00 Kč 

 

Naše škola je zapojena do Projektu Národní plán doučování v rámci Národního plánu 

obnovy. Finanční prostředky pocházejí z fondu Evropské unie – Next Generation EU a 

slouží pro cílenou podporu za účelem doučování potřebných žáků. Prostředky škola využívá 

na individuální nebo skupinové doučování. 

 

Přehled učebních plánů 

 V tomto školním roce jsme vyučovali ve všech ročnících podle vlastního školního 

vzdělávacího programu „Čtení, brána k vědění“ platným od 1. 9. 2007. Vyučující si připravili 

plány na jednotlivé předměty. Školní rok byl organizován podle pokynů MŠMT. 

 

c) personální zabezpečení školy 

Pedagogický sbor 
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jméno                                                 funkce 

Hana Krupičková                               ředitelka 

Mgr. Radka Krupičková                    učitelka ZŠ ( třídní učitelka 1. ročníku a 3. ročníku ) 

Mgr. Lucie Dejnožková                     učitelka ZŠ ( třídní učitelka 2. ročníku a 4. ročníku ) 

Růžena Rejšková                               učitelka MŠ 

Iveta Švestáková                                školní asistent ( 1. a 3.tř. ) + učitelka MŠ 

Bc. Veronika Hámoňová                   asistent pedagoga ( 2. a 4.tř. ) + učitelka HV, TV 

                                                           vychovatelka ŠD 

Iveta Dlasková                                   asistent pedagoga v MŠ + školní asistent 

 

Správní zaměstnanci 

Jméno                                               funkce 

Lenka Bušková                                  vedoucí školní jídelny + uklízečka MŠ 

Marie Macháčková                            kuchařka 

Věra Kratochvílová                           školnice + uklízečka MŠ + pomocná kuchařka 

  

 

d) údaje o zápisu k povinné školní docházce 

              Zápisu do 1. ročníku ZŠ dne 5. 4. 2022 pro školní rok 2022/23 se zúčastnilo 16 dětí. 

Zákonní zástupci u třech žáků podali u zápisu žádost o odklad povinné školní docházky.  

Od září 2022 do naší školy nastoupilo 13 žáků. 

 

Do Základní školy do Dřís přestoupilo do 5. ročníku 10 žáků. 

    

 e)  údaje o zařazování žáků           

 

Ve školním roce 2021-2022 navštěvovalo mateřskou školu 28 dětí.  

Základní školu 35 žáků: 

Ročník Počet dětí 

1. ročník 9 

2. ročník 9 

3. ročník 7 

4. ročník 10 
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V tomto roce nemusela ředitelka školy žádat zřizovatele o udělení souhlasu výjimky  

z minimálního počtu žáků.              

 

Kapacita školní družiny je 18 žáků, zapsáno bylo 18 žáků. 

 

f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 Počet žáků Pr. s vyz. prospělo neprospělo 

1. roč. 9 9 0 0 

2. roč. 9 8 1 0 

3. roč. 7 7 0 0 

4. roč. 10 9 1 0 

celkem 35 33 2 0 

 

2. stupeň z chování: 0 

3. stupeň  z chování: 0  

neomluvené hodiny: 0 

záškoláctví: 0 

kriminalita: 0 

Na konci školního roku prospělo všech 34 žáků. Jeden žák přestoupil na jinou základní školu.  

V letošním školním roce nikdo neodešel studovat na nižší stupeň Gymnázia, protože nemáme 

5. ročník. 

 

Hodnocení žáků a klasifikace byly prováděny podle Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

Vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 a klasifikačního řádu ZŠ. 

Slovně nebyl hodnocen žádný žák . 

Na základě platného doporučení PPP byla k 30. 6 2022 ve škole evidována 1 žákyně s 

podpůrnými opatřeními. U 1 žáka probíhalo vzdělávání dle individuálního vzdělávacího 

plánu. Podpůrná opatření představují pomoc v různých oblastech, z nichž v naší škole bylo 

uplatňováno: - úprava organizace, hodnocení forem a metod vzdělávání - využití speciálních 

pomůcek - vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu - využití asistenta pedagoga. 

Asistent pedagoga byl na základě doporučení PPP v jedné třídě. 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Ve školním roce 2021/2022 nenavštěvoval naši školu žádný mimořádně nadaný žák, dítě. 
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g) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

  

Analýza současného stavu 
V oblasti prevence se zaměřujeme na společensky tolerované drogy, jako jsou cigarety a 

alkohol a dále na oblast šikany. 

O koordinaci preventivních aktivit na škole se stará metodik prevence sociálně patologických 

jevů – Mgr. Lucie Dejnožková. 

Snažíme se o spolupráci s rodiči, kteří jsou informováni o preventivních aktivitách naší školy. 

Škola monitoruje žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům je věnován 

zvýšený dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu 

sociálně patologických jevů. Proto jsou posuny v chování a prospěch těchto žáků pozorně 

sledovány a práce s žáky podléhá důsledné kontrole. Žáci se specifickými poruchami učení 

jsou integrováni ve svých třídách.  

Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Radka Krupičková. U každého žáka se 

poruchy učení projevují různě. Učitelé se svým individuálním přístupem snaží umožnit dětem 

zažívat pocity úspěchu ve své práci.  

Pomoc dětem je také poskytována formou pravidelného ADN (ambulantního dyslektického 

nácviku). Využíváme programy pro dyslektiky, PC programy, pracovní sešity, hry na rozvoj 

slovní zásoby, na rozvoj sluchového a zrakového vnímání a další pomůcky. Samozřejmý je 

úzký kontakt školy, rodičů a psychologů z PPP Středočeského kraje, pracoviště Mělník. 

 

Spolupráce  
Naše škola nejčastěji spolupracuje s PPP Středočeského kraje pracoviště Mělník, Bezručova 

109. 

Škola rovněž spolupracuje s Policií ČR a to jak při prevenci kriminality, tak i při výskytu 

problémového chování.         

Významná je i spolupráce s odborem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD) při MÚ  

Neratovice.  

 

Problematika prevence sociálně patologických jevů je začleněna do školního vzdělávacího 

programu a průběžně do výuky jednotlivých předmětů. 

Pedagogičtí pracovníci školy uplatňují prevenci sociálně patologických jevů u žáků 

komplexně, problematika je realizována především v předmětech prvouka, přírodověda a 

vlastivěda, ale podílí se na ní většina vzdělávacích oblastí. Každá oblast má svůj specifický 

význam a postupným propojováním žáci získávají ucelený pohled, je ovlivňována jejich 

osobnost, zvyšuje se schopnost žáků zodpovědně se rozhodovat a pomáhá těm, kteří pocházejí 

z nejvíce ohrožených skupin. 

 

Cílem protidrogové prevence sociálně patologických jevů je předávání informací o 

návykových látkách, vytváření postojů a schopností odmítnout tyto látky, podpořit vznik 

stabilní a vyrovnané osobnosti odolné vůči stresu a schopné vyrovnat se s náročnějšími 

životními situacemi. 

K tomuto cíli využíváme různých vyučovacích metod aktivního sociálního učení, 

individuálního přístupu k žákům, diskuse a vzájemné výměny názorů ve vyučovacích 

hodinách. 

Snažíme se poskytnout žákům nabídku volnočasových aktivit.  
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Hodnocení účinnosti minimálního preventivního programu je prováděno v součinnosti 

s hodnocením práce školy. 

Hodnocení jednotlivých řešených případů je prováděno průběžně během školního roku na 

pedagogických radách.  

Ve školním roce 2021/2022 neřešila škola žádné vážnější problémy nekázně žáků ani žádné 

náznaky sociálně patologických jevů. 

 

h) údaje o DVPP    

Na naší škole se klade důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogičtí 

pracovníci mají možnost sami si najít odborné semináře, dle jejich zájmu a zaměření. 

 

i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

Žáci byli zapojeni do těchto zájmových kroužků: 
 

1. Kroužek angličtiny 

2. Výtvarný kroužek 

3. Kroužek šití 

 

 

Kulturní pořady a akce: 
- vlivem doznívající epidemie coronaviru jsme se tento školní rok žádných hromadných 

kulturních akcí nezúčastnili  

Projektové dny:  
- Den Země   

- Den dětí  

- Masopust  

- Čertovská škola    

Vzdělávací pořady, přednášky, besedy, exkurze, výstavy : 

- tento školní rok jsme se žádných akcí nezúčastnili  

 

Pořádání soutěží 
- tento školní rok jame se žádných soutěží nezúčastnili  

 

Sportovní akce : 
- Plavecký výcvik – Plavecká škola Neratovice  

 

Škola v přírodě : 
- tento školní rok jsme se žádné školy v přírodě nezúčastnili  

  

 

Školní výlety : 
- Den dětí – plnění zábavných úkolů v přírodě 

- ZOO Děčín a Chleby 

- Den dětí Stará Boleslav 
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Další akce 
- Společné fotografie 

- Rytmická a hudební show 

- Zahradní slavnost 

 

 

 

Sběr : 
- Sběr papíru probíhá celoročně 

- Sběr plastových víček celoročně 

- Sběr malých elektrospotřebičů 

- Sběr tonerů a baterií 

 

V hodinách VV připravili žáci už tradičně pro naše seniory vánoční přání a před vánočními 

prázdninami je roznesli do jejich schránek, stejně jako přání k Mezinárodnímu dni žen.  

 

                                 

 j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

            V letošním školním roce nebyla na naší škole provedena žádná inspekční činnost.  

 

 

k) základní údaje o hospodaření školy v r. 2021 

 

Příjmy 

 

Příjmy celkem: 8.411.462,01 

Z toho :  

1.Příspěvek od kraje (mzdy, Z a S poj., FKSP, ONIV, plavání) 6.546.498,00 

2. Dotace – šablony II.(2019-/2021) a šablony III.(2021-2022) 726.359,50 

3. Příspěvky od obce 646.000,00 

4. Příspěvky od rodičů – školné,ŠD 106.340,00 

5. Výnosy stravné, kroužky 300.263,00 

6. Výnosy cizí strávníci 85.994,00 

7. Úroky 7,51 

 

 

Výdaje 

 

Výdaje celkem: 8.413.037,09 

Z toho :  

1. Materiál(uč.a výtv.pom.,úkl.prostředky, kanc.potř., ….) 84.504,87 

2. Potraviny škola 306.544,24 

3. Potraviny cizí strávníci 48.310,50 
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4. Elektrická energie, voda, kanalizace 284.838,00 

5. Energie – cizí strávníci 12.464,00 

6. Opravy  59.232,42 

7. Cestovné 0,00 

8. Telefonní a poštovní popl. 12.573,13 

9. Ostatní služby (www stránky,PC služby,revize,školení.) 154.939,78 

10. Mzdové účetnictví  88.729,70 

11. Odpad       1.824,00 

12. Bankovní poplatky 3.326,00 

13. Mzdové náklady 5.273.802,00 

14. Mzdové náklady cizí strávníci 26.586,00 

15. Zdrav.a soc. pojištění 1.654.969,00 

16.Poj.org.za zaměstnance 21.002,00 

17. FKSP 99.101,00 

18. Ostatní náklady(pojištění) 6.000,00 

19. Odpisy 5.500,00 

20. DHM (nákup drobného majetku 3.-40.tis) 268.790,45 

 
 

 

Hospodářský výsledek(ztráta) :                                                                     -  1.575,08 Kč 

 

 

 

 

 

FKSP 

Stav k 1.1.2021 Příjem v roce 2021 Čerpání v roce 2021 Stav k 31.12.2021 

209.265,60 Kč       89.921,00 Kč        55.859,00 Kč   243.327,60 Kč 

 

Fond rezervní 

Stav k 1.1.201 Příjem v roce 2021 Čerpání v roce 2021 Stav k 31.12.2021 

759.753,75 Kč  415.998,00 Kč 

 (dary,šablony II., III.) 

      754.623,89 Kč   421.127,86 Kč 

 

Fond investiční 

Stav k 1.1.2021 Příjem v roce 2021 Čerpání v roce 2021 Stav k 31.12.2021 
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    24.412,00- Kč             5.500,- Kč               0,- Kč     29.912,00 Kč 

 

 

Zprávy o hospodaření školy s prostředky poskytnutými zřizovatelem jsou předávány 

pravidelně zřizovateli školy, stejně jako závěrečná zpráva za rok 2021. 

 

l) údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 

V tomto školním roce se naše škola nezapojila do žádného rozvojového programu MŠMT.  

m) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

V tomto školním roce nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů ani 

do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

n) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů   

 

o) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Zaměstnanci školy nejsou členy odborové organizace. 

Spolupráce se zřizovatelskou obcí je na dobré úrovni, stejně jako spolupráce s rodiči žáků. 

Rodiče jsou o dění ve škole informováni na pravidelných třídních schůzkách, při 

příležitostných konzultacích, prostřednictvím zápisníků a internetových stránek školy. 

Vzhledem k umístění a propojenosti mateřské školy a základní školy je nezbytná i jejich 

vzájemná spolupráce (převážné většiny akcí se účastníme společně). 

Dále spolupracujeme se spádovou školou ve Všetatech a se ZŠ Tišice a ZŠ Dřísy. 

Nezbytná je i spolupráce s PPP Mělník a OSPOD Neratovice.     

 

Závěr 

Ve školním roce 2021 – 2022 jsme pokračovali s úpravou okolí školy. Dále jsme se snažili 

obměnit vnitřní vybavení školy za pomoci evropských fondů a za pomoci zřizovatele. 

V letošním roce se uskutečnila revize hasících přístrojů, tělocvičného nářadí a prolézaček.  

Ve školním roce 2022/23 bude opět počet žáků ve stanoveném limitu 24, proto nebudeme 

žádat zřizovatele o povolení výjimky z minimálního počtu žáků. 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednaná pedagogickou radou  dne  29. srpna 2022, všichni 

pedagogičtí pracovníci školy s jejím obsahem souhlasí. 

Schváleno školskou radou dne 3.10.2022.               

 

        

V Nedomicích dne  3.10.2022 
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