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1. Charakteristika školy                                                                     

a) základní údaje o škole  

Název: Základní škola a Mateřská škola Chodouny, okres Litoměřice 

Adresa: Chodouny 119 

             411 71 Chodouny 

            Telefon: + 420 416 849 125   

            E-mail: skola@zsmschodouny.cz 

            Právní forma: příspěvková organizace 

            Od 1. 1.2003 samostatný právní subjekt, sdružující ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD 

Základní škola: kapacita 30 žáků 

            IZO školy: 102 305 781 

            REDIZO: 600081630 

            IČO: 75003546 

Mateřská škola: kapacita 24 žáků 

            IZO MŠ: 107 565 218 

Školní družina: kapacita 25 žáků 

            IZO ŠD: 116 500 140  

Školní jídelna: do 60 obědů 

             IZO ŠJ: 102 753 814 

Zřizovatel školy: Obec Chodouny 

             Právní forma: obec 

             IČO: 00263699 

             Chodouny 20 

             411 71 Chodouny  

             Telefon: +420 416 849 111 

Rada školy: Zdeněk Stuchlý - předseda (zástupce obce) 

                    Mariana Kozlová  - jednatel (zástupce rodičů) 

                    Jana Krunclová -  (zástupce MŠ a ZŠ) 

b) Přehled oborů vzdělání: 

79-01-C Základní škola 

79-01-C/01 Základní škola - studium denní  

Délka studia: 9 roků, 0 měsíců                          

Stupeň vzdělání: základní 

Základní škola 1. - 5. ročník 
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Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení dne: 1. 1. 2003, podle 

posledního Rozhodnutí ze dne 13. 1. 2004 od 1. 1. 2003. 

Činnost školy je vymezena § 5 zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních, středních a 

vyšších odborných škol - Školský zákon. 

Financování školy se řídí § 8 odst. 2 a § 14 odst. 4 zákona 564/1990 Sb. o státní správě a 

samosprávě ve školství. Statutárním zástupcem školy je ředitelka školy, která podle § 6 odst. 

4 zákona 564/1990 Sb. je jmenována zřizovatelem školy a je oprávněna jednat jménem školy. 

Její základní pravomoci jsou vymezeny § 3 tohoto zákona. 

ZŠ a MŠ Chodouny je jednotřídní, ve školním roce 2019-2020 byly v I. třídě spojené  

3. a 4. ročník. Ve 3. a  4. ročníku jsme vyučovali anglickému jazyku. 

Základní škola má 2 učebny z toho jedna z nich slouží zároveň i jako školní družina,  

1 tělocvičnu, školní hřiště, chodbu, sociální zařízení, kuchyň, jídelnu a malý pozemek. 

 Přehled učebních plánů 

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

vzdělávacího programu „ Pramen Poznání“ platným od 3. 9. 2007. Vyučující si připravili 

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

 

c) personální zabezpečení škol 

Ředitelkou školy byla ve školním roce 2020 /2021 Mgr. Bc. Renata Konůpková, která 

zároveň byla i třídní učitelkou v 1. ročníku.  

Ve 4. a 5. ročníku byla třídní učitelkou Mgr. Bc. Iveta Jandová. 

Prvouku, Hv, Vv, Pč a Tv vyučovala Bc. Jindra Pešková v prvním ročníku a p. Jana 

Krunclová ve 4. a 5. ročníku vyučovala Pč, Hv, Tv. 

Vychovatelkou školní družiny byla paní Jana Krunclová, která se zapojila do mimoškolní 

činnosti a vedla kroužek Šikovné ruce, sportovní kroužek a kroužek Flétničky. V době její 

dlouhodobé nemoci pak veškerou výukovou a výchovnou činnost převzala sl. Mgr. Barbora 

Bursíková. 

Asistentkou pedagoga byla u žáka s IVP v 5. ročníku paní Ivana Stejskalová. 

Školnicí a uklízečkou byla paní Leona Zelená, která má středoškolské vzdělání. 
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Vedoucí učitelkou v MŠ byla paní Gabriela Červená, učitelkou paní Martina Rivolová. 

Funkci vedoucí školní jídelny vykonávala paní Jana Průšová. Kuchařské práce pak 

vykonávala paní Jana Průšová a pomocné kuchařské práce na úvazek 2 hodiny denně -  paní 

Eva Čosová.  

 

 

d) údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/21  se zúčastnilo 9 žáků, 9 žáků bylo přijato, z toho 

2 žáci z jiné Mateřské školy a 1 žák v měsíci září přešel ze soukromé školy v Roudnici nad 

Labem. Nikdo neměl odloženou školní docházku (žádost rodičů, doporučení lékaře). Od září 

2020 do naší školy nastoupilo 9 žáků. 

 

  Údaje o zařazování žáků  

 

Ve školním roce 2020-2021 bylo zapsáno do mateřské školy 23 dětí ve věku 3 – 6 let, 

fakticky nastoupilo 23 dětí. Z celkového počtu dětí bylo 8 dívek.  

 Z důvodu pandemie koronaviru byla mateřská škola od 16. března 2021 uzavřena.  

Otevřena byla 18. května 2021 Z celkového počtu dětí 0 dětí do konce školního roku 

nenastoupily.             

Zápis na školní rok 2021/2022 proběhl 4. května bez přítomnosti dětí (zápis probíhal dle 

předem připravených podmínek).  Do mateřské školy bylo přijato 10 nových dětí. Dvě děti  

z důvodu naplnění kapacity nebyly přijaty.  

 Docházku do mateřské školy k 31. 8. 2021 ukončilo 10 dětí. Sedm dětí nastoupilo do ZŠ v 

Chodounech, dvě děti nastoupily do ZŠ v Roudnici n. L., jedno dítě nastoupilo do ZŠ  

v Polepech. Jedno dítě dostalo odklad školní docházky.                                                                                         

K 1. 9.2021 je v mateřské škole zapsáno 22 dětí ve věku od 2 do 6 let, 13 chlapců a  

9 dívek (za každé, ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku  

dítěte, nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti).  
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V mateřské škole od 1. 2. 2021 pracuje díky projektu Pespektiva 21 Šablony III. asistentka 

paní Renata Pokorná 

 

Základní školu ve šk. roce 2020/2021 navštěvovalo:  

          v 1. ročníku -       9  žáků 

          ve 2. ročníku -      0 žáků 

          ve 3. ročníku -      0 žáků  

          ve 4. ročníku -      5 žáků 

v  5. ročníku -        6 žáků     

Kapacita školní družiny je 25 žáků, zapsáno bylo 20 žáků. 

 

               

e) údaje o výsledcích vzdělávání 

 Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

prospělo neprospělo  

1. roč. 9 9 0 0  

2. roč. 0 0 0 0  

3. roč. 0 0 0 0  

4. roč. 5 4 1 0  

5. roč. 6 4 1 1  

celkem 19   1  

 

2. stupeň z chování: 0 

3. stupeň z chování: 0  

neomluvené hodiny: 0 

záškoláctví: 0 

kriminalita: 0 

Na konci školního roku prospělo 18 žáků. Jeden žák neprospěl. 

V letošním školním roce nikdo neodešel studovat na nižší stupeň Gymnázia. 
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Hodnocení žáků a klasifikace byly prováděny podle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), 

Vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školí docházky č. 

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

Slovně nebyl hodnocen nikdo. 

 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

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

alkohol a na oblast šikany.  

Základní škola v tomto školním roce neměla preventistu sociálně patologických jevů. Ve 

spolupráci s ostatními vyučujícími, škola pořádala kulturní akce pro žáky i rodiče, 

spolupracovala s rodiči, průběžně je informovala o nebezpečí a škodlivosti návykových látek, 

stejné téma podle potřeby bylo zařazováno i do vyučování. 

Ve školním roce 2020/21 byl řešen závažný případ šikany PC, byla udělena ředitelská důtka a 

problematika projednána se zákonným zástupcem žáka. 

V naší škole se ve školním roce 2020 – 21, vyskytoval jeden žák se specifickými poruchami 

učení. Vyučující učitelé se tak snažili individuálním přístupem prožít pocit úspěchu ze své 

práce všem žákům. 

Škola spolupracuje s PPP Mělník,  PPP Roudnice nad Labem a SPC Litoměřice. 

 

g) údaje o DVPP    

 

Všichni učitelé ZŠ a MŠ se průběžně vzdělávali v rámci DVPP 

ZŠ 

Mgr. Bc. Renata Konůpková 

Mgr. Bc. Iveta Jandová 

Mgr. Barbora Bursíková 

Bc. Jindra Pešková 

Jana Krunclová 

Ivana Stejskalová 

 

 

 



7 

 

MŠ 

Gabriela Červená 

Martina Rivolová 

Renata Pokorná 

 

Všichni učitelé – kurzy zaměřené na tvorbu a využití školního vzdělávacího programu, nové 

vyučovací metody, kutikulární reforma ve školství. 

Všichni zaměstnanci školy – školení bezpečnosti práce a požární ochrany. 

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci základní školy na veřejnosti  

 

V hodinách Vv a Pč 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, které se k maminkám dostalo formou online. Dále si paní vychovatelka připravila s dětmi 

ZŠ program pro slavnostní vítání občánků v Chodounech. 

V tomto školním roce uskutečnila ZŠ většinu z naplánovaných školních i mimoškolních akcí.  

Tradičně se učitelky snažily žáky rozvíjet kromě klasické výuky i dalšími formami ve všech 

oblastech vzdělávání, vedly žáky k ekologickému myšlení a chování formou sběru 

druhotných surovin a tříděním odpadu přímo ve třídě do malých kontejnerů na papír a plast. 

Rovněž upevňovaly dodržování pravidel zdravého životního stylu, stravování a hygienických 

návyků zapojením žáků do programu Školní mléko, Ovoce do škol, aktivním pobytem venku 

za každého počasí v době velké přestávky a ve školní družině, zařazováním pitného režimu, 

zubní hygieny, správného stolování apod. 

 

K rozvoji žáků jsme přispívali různými kulturními akcemi, které se odehrály buď přímo ve 

škole, nebo mimo školu. Ve kmenových třídách proběhla například čtenářská gramotnost 

s lektorkou, v rámci Projektu perspektiva 21 Šablony III. měly žáci možnost seznámit se 

s pěstováním a sklizní chmele, která je pro oblast naší školy typická. Dále pak došlo také na 

setkání s rodiči a jejich dětmi při společné úpravě školního pozemku, navštívila nás také 

chovatelka včel a děti měly možnost dozvědět se o tomto hmyzu zajímavé informace. V říjnu 

jsme vyzkoušeli pouštění draků. Na konci školního roku nás navštívili myslivci, kteří nám 

řekli a ukázali zajímavosti o lesních zvířatech. Na jaře jsme společně se žáky zorganizovali 

Den Země s následným poklízením v okolí školy a blízkého okolí. Následoval Den 
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čarodějnic, který děti prožily tak, že plnily strašidelné úkoly. V červnu jsme si také užili 

závody na koloběžkách. V úplném závěru školního roku jsme se žáky ZŠ navštívili farmu ve 

Vědomicích, kde se děti nejenom dozvěděly spoustu zajímavostí, ale mohly si i nakrmit menší 

zvířátka.  

Zapojili jsme se také nákupem nabízených produktů do charitativních projektů Život dětem a 

Fond Sidus. Společně s dětmi z naší MŠ jsme viděli ukázku hasičské techniky, kterou nám 

přijeli předvést hasiči z Roudnice nad Labem. Neopomněli jsme na vánoční předávání 

drobných dárečků a na Den dětí, který si žáci formou soutěží užili na místním sportovním 

hřišti. Poslední den patřil tradičně předávání vysvědčení a loučení s páťáky. 

 

 

 

 

ch) údaje o aktivitách mateřské školy a prezentaci na veřejnosti  

Na školní rok 2019/2020 byly pro mateřskou školu připraveny zajímavé akce. Z důvodu 

pandemie koronaviru se některé nekonaly.  

Nezapomněli jsme na oslavu Dne dětí, která se konala na školní zahradě, a rozloučit se 

s budoucími „ Školáky“. Ale i děti předvedly, co se v průběhu roku naučily, např. vánoční 

besídka s nadílkou v MŠ, vítání občánků). Nezapomnělo se ani na tradice (Vánoce, 

Masopustní rej). Některých akcích jsme se zúčastnili společně s dětmi ze základní školy, např. 

čtenářská gramotnost s lektorkou, prožití projektových dnů Perspektiva 21 Šablony III. 

(chovatelství včel, myslivost, Den Země, Den čarodějnic apod.). I mateřská škola se zapojila 
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do charitativních akcí: Fond Sidus, Srdce dětem – zakoupením nabízených produktů jsme 

podpořili sbírky.  

Akce, které se neuskutečnily, bychom chtěli zařadit do vzdělávacího procesu v příštím 

školním roce. Všechny kulturní akce měly u veřejnosti velký úspěch.  

 

 i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

            V letošním školním roce nebyla provedena školní inspekce.  

 

j) základní údaje o hospodaření školy v r. 2020 

 

Příjmy: 

1. příspěvky a dotace na provoz – obec                                       ,- Kč  

2. poplatky od rodičů nebo zákonných zástupců                          ,- Kč 

3. pronájem                                                                                              0,- Kč 

4. úroky                                                                                             Kč 

5. dary                                                                                                      0,- Kč 

Hospodářský výsledek                                                             Kč 

 

 

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2020 – státní rozpočet 

 

Neinvestiční dotace celkem                                                            ,- Kč 

Z toho:  platy                                                                                   ,- Kč 

            OON                                                                                     ,- Kč 

            Ostatní (pojistné, ONIV, FKSP)                                        ,- Kč 

 

Hospodářský výsledek                                                                                   0,- Kč 

 

Zprávy o hospodaření školy s prostředky poskytnutými zřizovatelem jsou předávány 

pravidelně každé čtvrtletí zřizovateli školy, stejně jako závěrečná zpráva za rok 2020. 

Podrobné údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v příloze této výroční zprávy. 
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partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

k) údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 

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

l) 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. 

 

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

zdrojů   

V tomto školním roce se ZŠ a MŠ zapojila do Projektu Pespektiva 21 Šablony III (projekt 

v rámci vzdělávání z EU). 

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

dalšími 

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). 

 

Závěr 

Ve školním roce 2020 – 2021 jsme pokračovali s úpravou okolí školy, pořizování vnitřního 

vybavení školy je limitováno rozpočtem školy.  

V letošním roce se uskutečnila revize elektrospotřebičů, hasicích přístrojů, tělocvičného 

nářadí a prolézaček. Ve školním roce 2021/22 bude pravděpodobně opět počet žáků ve 

stanoveném limitu 24, a proto zatím neuvažujeme žádat zřizovatele o povolení výjimky 

z minimálního počtu žáků. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. I.:  Údaje o hospodaření školy za rok 202 
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Tato výroční zpráva byla schválená pedagogickou radou dne 25. 8. 2021.                  

Všichni pedagogičtí pracovníci školy s jejím obsahem souhlasí. 

 

Schváleno školskou radou dne z důvodu Covidového stupně opatření PES 5 – neuskutečněno.         

 

Zpracovala Mgr. Bc. Iveta Jandová a pedagogický sbor. 

       

V Chodounech dne 30. 9. 2021                

 

Mgr. Bc. Renata Konůpková                          ______________________________________ 

ředitelka základní a mateřské školy 
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