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Úvodní slovo ředitelky školy                                         

      Základní škola Světice má za sebou  druhý  úspěšný školní rok a také druhý 

rok svého působení v obci Světice.  V loňském školním roce zahájilo a úspěšně 

ukončilo 1. ročník 29 žáků a ve 2. ročníku 20 žáků.  V únoru 2015 přišlo k zápisu 

36 dětí, přijato bylo 24 nových žáků 1. třídy.  

     Za velmi zásadní a důležitou událost loňského školního roku považuji zahájení, dokončení a 

vybavení nové přístavby školy, ve které jsou umístěny 4 nové učebny pro žáky naší školy.  

Maximální kapacita každé učebny je koncipována pro 24 žáků. Nová školní budova může tedy 

nabídnout místo pro 96 žáků 1. stupně základní školy. V nové přístavbě se dále nachází šatna a 

toalety pro žáky; šatna, toaleta a sborovna pro personál školy.  Díky spolupráci zastupitelů a pana 

starosty obce Světice se podařilo získat dostatek finančních prostředků z dotací Ministerstva financí 

ČR na výstavbu této budovy a její  částečné vybavení. Také díky finančním darům rodičů a přátel 

školy se podařilo vybavit 2 nové učebny audiovizuální technikou a dalšími didaktickými 

pomůckami, které poslouží ve školním roce 2015/2016 žákům 3. a 1. ročníku  pro názornější a 

efektivnější výuku. V následujících letech vybavíme zbylé 2 učebny pro další nastupující žáky naší 

školy.  

    Děkuji tedy všem, kteří se v loňském školním roce aktivně podíleli na rozvoji světické školy. 

Moje poděkování patří také zaměstnancům školy, kteří se ve svém volném čase věnovali přípravě a 

úklidu nové přístavby školy. 

     Věřím, že se nám i nadále bude dařit ve světické škole vytvářet příjemné a inspirativní prostředí 

pro všechny její žáky, rodiče, pedagogy a ostatní přátele školy. 

    Základní škole ve Světicích přeji opět další úspěšný rok a mnoho spokojených žáků a rodičů. 

 

Mgr. Pavla Žižková   

ředitelka školy 

10. října 2015 
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Základní údaje o škole  

  

Název: Základní škola Světice 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 71295151 

IZO: 181 046 652 

Identifikátor právnické osoby: 691 005 192 

Zřizovatel: Obec Světice 

Ředitelka školy: Mgr. Pavla Žižková 

Druh školy: Základní škola – první stupeň 

Kapacita školy: 126  žáků 

Kapacita školní družiny: 126  žáků 

Kapacita školní jídelny – výdejny: 160 strávníků 

Zpracování mezd: Vladimíra  Hampejsková 

Zpracování účetnictví: Jana Hlínová 
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Obor vzdělání  

 

Základní škola Světice, příspěvková organizace byla zapsána do rejstříku škol na základě žádosti 

obce Světice, a to s platností od 1. 9. 2013. 

Základní škola Světice, p. o. vzdělává žáky dle oboru 79-01-C/01 Základní škola v denní formě vzdělávání. 

Základní škola světice, p. o. dále provozuje činnost školní družiny a výdejny jídel. 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2014/15 byli v ZŠ Světice zaměstnáni: 

           Pedagogičtí pracovníci školy (8) 

 ředitelka a třídní učitelka 2. třídy;  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (PedF UK), v současné době studující 

obor Školský management na PedF UK) 

 dvě učitelky dvou 1. tříd; Učitelství pro  1. stupně ZŠ  

 dvě studentky 5. ročníku PedF UK na částečný úvazek; Učitelství pro  1. stupně ZŠ  

 dvě asistentky  pedagoga  na částečný úvazek splňující potřebnou kvalifikaci pro tuto pozici 

 vychovatelka školní družiny, která na částečný úvazek vykonávala zároveň funkci hospodářky školy 

 vychovatelka školní družiny na částečný úvazek a zároveň vykonávající pozici asistentky pedagoga 

  Nepedagogičtí pracovníci školy (1) 

- zaměstnanec zajišťující úklid prostor školy a výdej jídel  

 

     Jedna ze dvou studentek zaměstnaných na částečný úvazek, po ukončení studia na PedF UK , ukončila i 

pracovní úvazek v ZŠ Světice. Přijata  byla nová paní vychovatelka na částečný úvazek do školní družiny, 

která si v současné době dokončuje potřebné vzdělání pro vykonávání této pozice.   Dále paní učitelka pro 

výuku hudební výchovy  v 1., 2. a 3. ročníku; ostatních výchov ve 3. ročníku. Paní učitelka je vzdělána ve 

vysokoškolském magisterském studiu, obor  Vychovatelství  a speciální pedagogika.    

     V srpnu 2015 byl formou dohody o provedení práce zaměstnán školník pro výpomoc s běžnými opravami 

a instalacemi ve školních třídách.  
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Zápis k povinné školní docházce,  přijetí nových žáků ve školním roce 

2015/2016 

     K zápisu do Základní školy Světice přišlo v únoru 2015 36 předškoláků. Z toho 23 dětí mělo 

trvalé bydliště ve školském obvodu naší školy, který je tvořen obcemi Světice a Klokočná.  

Prvním kritériem pro přijetí dítěte k povinné školní docházce v ZŠ Světice bylo jeho trvalé bydliště 

ve školském obvodu naší školy, v obci Světice nebo v obci Klokočná. Druhým kritériem byl  přijatý  

starší sourozenec žádajícího ve vyšším ročníku ZŠ Světice. Třetím kritériem byla výše registračního 

čísla, a to v případě, kdy dítě nesplnilo kritérium první nebo druhé. 

Pro nový školní rok 2015/2016 bylo přijato 24 žáků první třídy.  Tři zákonní zástupci požádali o 

odklad školní docházky svého dítěte. Jeden žák přestoupil do říčanské základní školy.  Na volná 

místa byli přijati žáci, kteří byli původně nepřijati, a to podle výše svého registračního čísla.  

Přijatí žáci pro školní rok 2015/2016 podle místa trvalého bydliště: 

Březí: 1                

Klokočná: 2 

Mnichovice: 1 

Říčany: 2 

Světice: 16 

Tehov: 1 

Strančice: 1 

 

Výsledky vzdělávání žáků ZŠ Světice 

Žáci naší školy jsou do 3. ročníku hodnoceni slovně. Slovní hodnocení je dle kritérií zmíněných ve 

Školním řádu ZŠ Světice převeditelné na běžnou klasifikaci. Rodiče tak mají možnost sledovat 

prospěch svých žáků pomocí konkrétního slovního hodnocení, které lze převézt na běžnou známku. 

V hodnocení na konci školního roku prospělo 43 žáků z 49 s vyznamenáním.  Žádní žáci 

nepřestoupili v průběhu školního roku do jiných škol.  Na konci školního roku 2014/2015  byla do 

2. ročníku přijata nová žákyně. Počet žáků ve 2. třídě tak vzrostl z 29  na  30.  

Prevence sociálně patologických jevů 

Školní preventivní strategie vychází z metodických pokynů, doporučení a strategií vydaných 

v resortu školství. V loňském školním roce probíhala prevence cílená na podporu zdravých 

vrstevnických vztahů, kamarádství, pozitivního klimatu ve třídě. V průběhu školního roku nebyly 

mezi žáky 1.  a 2. ročníku zaznamenány žádné závažné nežádoucí jevy. 



Základní škola Světice, příspěvková organizace 

7 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

     V loňském školním roce se všichni pedagogičtí pracovníci vzdělávali ve svém oboru, někteří si 

dokončili povinnou kvalifikaci danou Zákonem o pedagogických pracovnících. 

 

 Ředitelka školy -  ve školním roce 2014/2015 studium v oboru: Školský management v 

Centru školského managementu (PedF UK), 2. ročník 

 Studentky PedF: Učitelství  1. stupně ZŠ se specializací na výuku anglického jazyka splnily 

poslední ročník studií na UK a dosáhly tak plné kvalifikace v květnu 2015 složením státních 

závěrečných zkoušek na PedF UK a získáním titulu Mgr. 

 Učitelky 1. tříd – samostudium a návštěva vzdělávacích seminářů pro využívání 

didaktických pomůcek při vyučování žáků 1. stupně  

 Asistentky pedagoga - ve školním roce 2014/2015 navštívily semináře rozšiřující jejich 

znalosti o problematice ve speciální  pedagogice  

 

 

Inspekční činnosti provedené ČŠI 

     Ve školním roce 2014/2015 nebyla v naší škole provedena žádná inspekční činnost Českou 

školní inspekcí. 
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 2014/2015 

     Ve školním roce 2014/2015 nabídla škola žákům v rámci dopoledního vyučování řadu výletů, 

exkurzí, přednášek a představení. V odpoledním čase pak zajímavý program školní družiny a 

zájmových kroužků. Žáci se zúčastnili několika veřejných akcí, v lednu také ozdravného pobytu na 

horách s lyžařských výcvikem, v červnu  školy v přírodě. 

 

Výlety, exkurze, 

přednášky, 

divadelní 

představení, 

celoškolní projekty 

Dílny pro děti, 

rodiče a ostatní 

přátele školy 

Veřejné akce Zájmové 

kroužky nejen 

pro žáky ZŠ 

Světice 

Celoškolní a třídní 

projekty:  

Ve škole,  

Jízda zručnosti,  

Jaro a jarní úklid, 

Světické minitrhy 

Jablkobraní – 

setkání rodičů a 

děti ve škole, 

slavností zasazení 

jabloně, symbolu 

školy. Společné 

moštování jablek, 

hry v blízkosti 

školy, ochutnávání 

dobrot z jablek, 

které připravili 

rodiče. 

 

 

 

Noc s Andersenem: 

přespání dětí ve 

škole, plnění úkolů, 

zvyšování 

čtenářské 

gramotnosti dětí 

Den otevřených 

dveří 

Anglický jazyk 

Co ukrývá bublina – 

přednáška s p. 

Smolíkovou o 

komiksech, jak 

vznikají 

 

Divadelní představení 

zaměřené na přiblížení 

matematiky prof. 

Hejného 

Slavnostní veřejné 

zahájení a 

ukončení školního 

roku 

Judo pro děti  

Slavnostní otevření  

a prohlídka nové 

přístavby školy 

Pěvecký kroužek 

Expedice Hájovna pro 

žáky 2. třídy – 

poznávání přírody v 

okolí obce Světice 

Vánoční besídka 

 

Rozsvěcení 

vánočního stromu 

ve Světicích 

Jóga pro děti 

Halloweenské soutěže 

a rej masek 

 

Úžasné divadlo fyziky 

 

Návštěva interaktivní 

výstavy Naše cesta 

 

Sněhuláci pro 

Afriku - aktivní 

účast žáků, rodičů 

a dalších 

dobrovolníků  v 

charitativním 

projektu Kola pro 

Afriku.  

Výtvarný kroužek 

Divadelní představení 

Bomberos 

 

Bíke trial – 

představení dětem, 

Dušičky – výroba 

lampionů, společný 

lampionový 

průvod, 

halloweenské 

Vynášení Morany 

ve spolupráci s 

lesním klubem 

Pramínek 

Atletika pro děti 
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praktická ukázka dobroty od rodičů, 

vypouštění 

lampionů štěstí.  
Bažantnice v Oticích, 

setkání s myslivci pod 

patronací pana 

Broukala st. 

Celé česko čte 

dětem – předčítání 

známých osobností 

dětem (M. 

Viewegh, S. 

Babčáková, atd.) 

Malí kuchtíci 

Přednáška o Africe 

 

Sázení jarních bylinek 

 

Zatmění Slunce – 

hvězdárna Ondřejov 

 

Návštěva 

čokoládového domu v 

Praze 

Adventní dílna – 

výroba adventních 

svícnů z přírodních 

materiálů. 

Jarní úklid Světic – 

Clean up the world. 

Keramika pro děti 

Setkání s manželi 

Mrůzkovými– Kdysi 

dávno ve Světicích 

Jarní dílna – výroba 

velikonoční 

dekorace. 

Pasování žáků 1. 

třídy na čtenáře. 

 

Přednáška o sovách 

společnosti Ornita 

 

Přednáška o afrických 

želvách 

 

Škola v přírodě – 

Pardubické chaty 

(leden), Benecko 

(červen) 

 

Návštěva ZOO Praha 

Pleteme pomlázky 

– dílna pro děti 

Besedy s Líbou 

Jíšovou - výchova 

a vzdělávání dětí 

 

Ornitologická 

přednáška s paní 

Klvaňovou 

Velikonoční tvoření 

dětí v Toulcově 

dvoře 
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Základní údaje o hospodaření školy  

Základní škola Světice je příspěvkovou organizací obce Světice. Škola hospodaří samostatně.  

Výdaje  a příjmy ZŠ Světice 

1 . Platy 

Hlavním zdrojem příjmů školy jsou finanční prostředky na platy, které škola získává přímo od 

Středočeského kraje. Příspěvek se odvíjí od počtu žáků ve škole.  

2. Provozní výdaje 

Škola dále potřebuje prostředky na vybavení, pomůcky apod. Tyto prostředky škola získává formou 

příspěvku od zřizovatele, tedy od obce Světice.  Obec získává prostředky na provoz školy od státu 

prostřednictvím rozpočtového určení daní. Výše získaných prostředků je přímo úměrná počtu dětí 

ve škole a to bez ohledu na to, v jaké obci děti trvale bydlí. 

3. Další zdroje příjmů 

Část nákladů školy v letech 2014 a 2015 byla uhrazena ze štědrých finančních i hmotných darů, 

které škola získala. Škola získává další finanční prostředky z poplatků za školní družinu a 

hospodářské činnosti školy (zájmové kroužky). 
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                                     Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2014 

Název položky  

Spotřebované nákupy 78.543,40 Kč 

Služby 50.745,38 Kč 

Osobní náklady 1.665.332,95 Kč 

Ostatní náklady 5.735,00 Kč 

Odpisy, rezervy a opravné položky 175.847,00 Kč 

Náklady celkem 1.976.203,73 Kč 

Ostatní výnosy  

(školní družina a zájmové kroužky) 

164.650,00 Kč 

Výnosy z transferů ze Stč. kraje 1.647.667,00 Kč 

Výnosy z transferů od obce Světice 350.000,00 Kč 

Výnosy celkem 2.162.317,00 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM 186.113,27 Kč 

 

 

Kompletní rozvaha a výsledovka ZŠ Světice za rok 2014 je k dispozici na webu školy. 
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Závěr  

     Základní škola Světice má za sebou další náročný, ale úspěšný, školní rok. Získala si další zájem 

rodičů a ve druhém roce svého působení naplnila svou maximální možnou kapacitu žáky 1. až 3. 

tříd.  

      V příštím školním roce nás čeká vybavení 2 učeben v přízemí nové přístavby školy a jejich 

příprava na nový školní rok 2016/2017. Jedna učebna bude určena pro 24 žáků 1. třídy, druhá 

učebna pro 24 žáků 6. tříd nově vznikajícího 2. stupně ZŠ Světice.  

       Ve spolupráci s obcemi Tehov a Světice plánujeme v  letech 2016 a 2017 rozsáhlou 

rekonstrukci světické hasičské zbrojnice, která bude přestavěna na školní budovu. V této budově se 

budou vzdělávat žáci 2. stupně ZŠ Světice.   

 

 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi. 

 

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne:  12. 10.  2015 

Výroční zpráva byla schválena  školskou radou dne: 23. 10. 2015 


