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1. Základní údaje o škole 

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace 

Adresa:   Kařez 185, 338 08 

 

IČO: 75006995 

IZO: 102109826 

RED-IZO: 650052978 

Telefon: 602 146 320 

Email: reditelka@zskarez.cz 

Web: www.zskarez.cz 

 

Zřizovatel: Obec Kařez 

 Karez 28, 33808 

Telefon: 371 794 452 

Email: urad@obeckarez.cz 

 

Ředitelka: Mgr. Alena Hybnerová 

Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Michaela Lišková 

Vedoucí školní jídelny: Pavla Zdvořáková 

Školská rada, předsedkyně: PhDr. Mgr. Lenka Čarnogurská 

 carnogurska@zskarez.cz 
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Přehled oborů vzdělávání 

ŠVP Každý má šanci, platnost od 1. 9. 2021 

Studium denní, délka studia: 9 let 

 

Charakteristika školy 

Základní škola s prvním stupněm, žáci jsou společně vzděláváni ve třech třídách. Kapacita školy je 34 

žáků. Na konci školního roku 2020/21 byl celkový počet žáků 29. 

Mateřská škola – kapacita 56 dětí, zapsáno 46 ve dvou odděleních. (Jednalo se o maximální možný 

počet vzhledem ke snižování celkového počtu kvůli podpůrným opatřením poskytovaným některým 

dětem a kvůli dětem dvouletým) 

Školní družina – kapacita 30 v oddělení na OÚ, na konci školního roku zapsáno 20 žáků. 

Školní jídelna – 111 strávníků, zajišťuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, zaměstnanců 

organizace a cizích strávníků. 

 

Členové školské rady 

V tomto školním roce proběhly mimořádné volby do školské rady z důvodu přestupu žáka, jehož rodič 

byl člen školské rady z řad rodičů. 

Ze tří kandidátů byl zvolen pan Jan Cafourek. 

Školská rada se sešla na podzim 2021, aby probrala připomínky k výroční zprávě, hospodaření školy a 

problematiku týkající se provozu zrekonstruované budovy školy. Z důvodu dlouhodobé nemoci paní 

Čarnogurské se školská rada nesešla na jaře 2022. Protože se paní Čarnogurská v červnu 2022 rozhodla 

rozvázat pracovní poměr ze zdravotních důvodů, bude v přípravném týdnu v srpnu 2022 zvolen nový 

zástupce z řad pedagogů. 

V současné chvíli zasedá školská rada v tomto složení: 

Předseda:  PhDr. Mgr. Lenka Čarnogurská (zástupce pedagogů) 

Členové: Ing. Simona Bejčková (zástupce zřizovatele) 

 Jan Cafourek (zástupce rodičů) 

 

Distanční výuka 

Z důvodu karanténních opatření byla po dobu jednoho týdne zavedena distanční výuka (u prvňáčků 

dva týdny). Osvědčilo se nám rozdělit žáky k výuce dle jednotlivých ročníků. Protože karanténa 

probíhala 5. 12. bylo pro žáky velkým překvapením, když se do výuky připojili i Mikuláš, čert a anděl. 

V MŠ se karanténa dotkla pouze třídy Motýlků, kde bylo povinné předškolní vzdělávání nahrazeno 

pracovními listy, které měli rodiče k dispozici od paní učitelek. 
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2. Údaje o pracovnících organizace 

Učitelé základní školy 4 (3,7272 úvazku) 

Asistenti pedagoga v ZŠ 1 (0,75 úvazku) 

Školní asistent 1 (0,5 úvazku) 

Učitelé mateřské školy 4 (4,0345 úvazku) 

Asistenti pedagoga v MŠ 2 (2,0 úvazku) 

Školní asistent 1 (0,5 úvazku) 

Vychovatelka ŠD 2 (1,0833 úvazku) 

Správní zaměstnanci 6 (4,2 úvazku) 

Školník dohoda o provedení práce 

V období 2021/22 bylo ve škole zaměstnáno celkem 21 osob. Na konci školního roku byly všechny 

učitelky MŠ plně aprobovány, v základní škole jsou plně aprobovány dvě paní učitelky. Některé kratší 

úvazky jsou spojovány, v průběhu roku došlo také ke změnám na pozicích učitelek MŠ, kvůli rozvázání 

pracovního poměru na žádost paní učitelky ze zdravotních důvodů. Pozice 0,5 úvazku pomocné 

kuchařky byla hrazena díky účasti na projektu úřadu práce. Se školníkem byla uzavřena DPP v průběhu 

roku s očekávaným počtem hodin cca 30/měsíc. Úvazky školních asistentů byly financovány z projektu 

Šablony III. Jako instituce externě spolupracujeme s účetní. Ohledně výpočetní techniky dopomáhá též 

externista. O zahradu u školy pečuje jedna z uklízeček. 

3. Přijímací řízení 

Zápis do 1. ročníku 

Zápis se uskutečnil 12. dubna 2022 formou pohádky. Pedagogové školy čekali na budoucí prvňáčky 

v kostýmech pohádkových bytostí. Budoucí žáčci si vyzkoušeli zábavné počítání ve vodníkově rybníce, 

popovídali si s čarodějnicí a s pohádkovou babičkou rozluštili záhadné tvary. Paní ředitelce v kostýmu 

lesní královny nakonec namalovali obrázek. Na památku tohoto slavného dne se mohli rodiče s dětmi 

vyfotit ve fotokoutku. 
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 K zápisu se dostavilo 

celkem 14 dětí. Dvě 

budoucí prvňačky měly 

odklad z předchozího 

školního roku. Bylo 

vyhověno celkem 4 

žádostem o odklad pro 

budoucí školní rok. Do 

nového školního roku 

tedy nastoupí celkem 

10 prvňáčků. Potěšující je, že žádné dítě s trvalým pobytem v obci 

Kařez nenastupuje do první třídy ve Zbirohu. 

 

  

Zápis do mateřské školy 

Do mateřské školy bylo přijato 12 dětí a další 4 děti k nástupu během školního roku. 4 z přijatých dětí 

budou tříleté až během školního roku, čímž naplňujeme podmínky dotace na přestavbu MŠ. V tomto 

školním roce bylo ve školce celkem 14 předškoláků (10 z nich přijato do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 

2022/23, čtyřem byl udělen odklad). Pro školní rok 2022/23 bude v MŠ 14 předškoláků. 

4. Naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Od 1. 9. 2021 jsou žáci vzděláváni dle aktualizovaného ŠVP, kam byla implementována změna ve výuce 

předmětu Informatika. Do ŠVP byl též zanesen rozvoj digitální gramotnosti napříč všemi předměty. 

Z plánu národní obnovy byly pořízeny tablety pro využití ve výuce. V příštím školním roce je nutné ještě 

dořešit výuku programování – buď pořízením robotů nebo ve spolupráci s Centrem robotiky v Plzni, 

kam by žáci dojížděli 2x v roce. Pedagogové prošli řadou školení, ale v rámci prohlubování digitální 

gramotnosti žáků je potřeba ještě pracovat na rozšiřování digitálních kompetencí také u učitelů. 

V rámci změny ŠVP byla rozšířena i výuka AJ, kterou nově vyučujeme již od 2. ročníku. Tuto změnu jsme 
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provedli po konzultaci s rodiči, kteří dostali možnost se vyjádřit v anketě. Ve třetím ročníku jsme ubrali 

hodinu výtvarné výchovy, kterou jsme přidali do rozvrhu žáků 2. ročníku jako hodinu AJ. Změna se 

nedotkla současných žáků 3. ročníku, kteří byli v tomto školním roce vzděláváni ještě dle předchozího 

ŠVP se dvěma hodinami VV týdně. 

 

  

Učební plán 

Učební plán  

Vzdělávací 

oblast 
Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

Ročník 
Celkem 

předměty 

Z toho 

DČD* 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura (33) Český jazyk 
7+

2 

7+

2 

7+

2 

6+

1 

6+

1 
41 8 

Cizí jazyk (9) 
Anglický 

jazyk 
- +1 3 3 3 10 1 

Matematika a její 

aplikace (20) 

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika 4 
4+

1 

4+

1 

4+

1 

4+

1 
24 4 

Informatika (2) Informatika 
Informatika - - - 1 1 2 0 

Člověk a jeho 

svět (11)  

Člověk a 

jeho svět 

Prvouka 2 2 2 - - 

14 

0 

Přírodověda 
- - - 

1+

1 

1+

1 
2 

Vlastivěda 
- - - 2 

1+

1 
1 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova (5) 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

12 

0 

Výtvarná 

výchova (7) 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 0 

Člověk a zdraví 

(10) 

Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10 0 

Člověk a svět 

práce (5) 

Člověk a 

svět práce 

Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 0 

Celková povinná časová dotace 20 22 24 26 26 118   

Průřezová témata P P P P P   

z toho disponibilní časová dotace (DČD) 2 4 3 3 4   16 

 

http://www.zskarez.cz/


Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace 
Kařez 185, 338 08; IČO 750006995 
tel. +420 602 146 320, www.zskarez.cz, reditelka@zskarez.cz 
 

 

Zpracováno v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

5. Výsledky vzdělávání 

Prospěch a chování 

Všichni žáci postupují do dalšího ročníku. 27 žáků mělo vyznamenání a 2 žáci prospěli. 

Zameškané hodiny 

Zameškané hodiny většiny žáků byly v přiměřené výši a vždy řádně omluveny. 

Údaje o integrovaných žácích: 

Tento školní rok byla poskytována pedagogická intervence 1h/týden dvěma žákům. Ve druhém ročníku 

byli celkem tři žáci s podpůrnými opatřeními třetího stupně a jeden s podpůrnými opatřeními prvního 

stupně. Pro všechny byl k dispozici sdílený asistent pedagoga. 

Žákům, u kterých se vyskytují ve vzdělávacím procesu problémy, je věnována individuální péče, trvale 

spolupracujeme s SPC Plzeň a PPP Hořovice a Rokycany. Zároveň se snažíme o efektivní spolupráci 

s rodiči. 

Z financí Národního plánu obnovy bylo realizováno doučování pro žáky, u kterých hrozilo prohloubení 

propasti ve vzdělávání v souvislosti s uzavřením školy kvůli Covid-19 a realizované online výuce 

v předchozím školním roce. 

Pro následující školní rok jsme spoluprací s SPC Plzeň získali asistenta pedagoga pro žáka z budoucího 

pátého ročníku. Tento žák trpí vývojovou dysfázií a má třetí stupeň podpůrných opatření. Dosud byla 

realizována jeho podpora díky účastí v projektu Šablony III. Žákovi byla též poskytována pedagogická 

intervence v rozsahu 1 hodina týdně. 

V základní škole ani mateřské škole není přítomen žádný cizinec s nárokem na poskytování jazykové 

přípravy. 
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Přehled prospěchu v jednotlivých ročnících v prvním pololetí: 
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6. Prevence rizikového chování 

Na škole je zpracován minimální preventivní program, který je dostačující, protože na naší škole nebyly 

zaznamenány sociálně patologické jevy. Spolupracujeme s PPP Rokycany a Hořovice a s PČR. 

Jednotlivá témata možného rizikového chování – šikana, návykové látky, kybernetická bezpečnost 

apod. jsou implementována do běžné výuky a je jim věnován prostor napříč všemi předměty a ročníky. 

7. Další vzdělávání pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na aktuální potřeby organizace. 

Pedagogové MŠ se vzdělávali především v oblastech týkajících se chování dětí v MŠ, spolupráci s rodiči, 

vedoucí paní učitelka se s ohledem na svoji specializaci a s tím spojenou službu rodičů na poli 

logopedické péče účastnila vzdělávání zaměřeného právě na logopedii. 

Vzhledem k tomu, že naše základní škola má od letošního roku nový ŠVP s implementovanou výukou 

„nové Informatiky“ bylo vzdělávání cíleno na podporu právě digitální gramotnosti – jak žáků, tak ale i 

učitelů. Další kurzy či webináře vybírali sami pedagogičtí pracovníci dle svého zaměření. 

Pracovníci provozu se účastnili školení týkající se hygienického minima a také práce s novým vybavením 

školní kuchyně. Vzhledem k tomu, že po mateřské a rodičovské dovolené očekáváme návrat paní Jany 

Ničové a vzhledem k tomu, že školení práce s konvektomatem a pečící pánví bylo zdarma, byl tento 

kurz poskytnut i jí. 

 

Školení pedagogických a provozních zaměstnanců 2021 - 2022 

M
ateřská ško

la 

Bc. Michaela  
Lišková  

Rozvíjení grafomotoriky v předškolním věku 07.10.2021 

Místní krajská konference projektu SRP online 01.11.2021 

Gramotnosti v předškolním vzdělávání 02.11.2021 

Obtížná jednání s rodiči 16.11.2021 

Práce s emocemi u dětí 20.01.2022 

Pedagogická diagnostika v mateřské škole 10.01.2022 

Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení 13.01.2022 

Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - 
(ne)bezpečný jev? 27.01.2022 

Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ 22.02.2022 

Řešení problémů a rušivého chování v MŠ 16.03.2022 

Logopedická prevence v běžném režimu MŠ - tipy na 
přípravu logopedické chvilky 16.07.2022 

Mgr. Zuzana  
Palková DiS. 

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole 01.12.2021 

Řešení problémů a rušivého chování v MŠ 16.03.2022 

Veronika Zítková Ochrana zdraví s předškoláky - hravě a poutavě 21.09.2021 

Dítě mladší 3 let v MŠ - praktické náměty 06.10.2021 

Gramotnosti v předškolním vzdělávání 02.11.2021 
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Marková Simona Adaptační proces dítěte v mateřské škole aneb Jak si 
zvyknout bez maminky 05.04.2022 

Petra Štillerová Keramická dílna listopad 2021 

Irena Klánová Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - 
(ne)bezpečný jev? 27.01.2022 

Adaptační proces dítěte v mateřské škole aneb Jak si 
zvyknout bez maminky 05.04.2022 

 

 

Základ
n

í ško
la 

Mgr. Alena 
Hybnerová 

Online konference - mediální obraz školy 19. 10.  

Kolokvium oblastního kabinetu - Prvostupňového 14.10.2021 

Informační systémy pro 1. stupeň ZŠ 04.10.2021 

Vnitřní motivace ve škol 29. 11.  

Revize RVP ZV - DIGI plovárna - Práce s filmem na 1. 
stupni ZŠ 22.03.2022 

Metodická podpora IR Guru 25.03.2022 

Oblastní workshop MAT - Aktivity nejen do hodin 
matematiky 10. 12.  

Revize RVP ZV - DIGI plovárna - Online nástroje ve výuce 24.02.2022 

Oblastní workshop ICT - Revize informatiky na ZŠ 03.02.2022 

Revize RVP ZV - DIGI plovárna - Tablety ve výuce 08.03.2022 

Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ 22.02.2022 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ - 
praktický kurz k nové informatice 

30. 3. - 4. 5. 
2022 

Vzdělávání MAP Rokycany 23. - 24. 3. 

Revize RVPZV - Konzultant revizí 10. března 

Kolokvium oblastního kabinetu - Prvostupňového 16.03.2022 

Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě - Lidmila Pekařová 23.05.2022 

Loutka jako nástroj vzdělávání 1. - 5. 7. 2022 

Mgr. Ivana 
Boudová 

Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ 22.02.2022 

Kurz AJ dlouhodobý  

Mgr. Lenka 
Čarnogurská PhDr. 

Jak motivovat nadaného žáka? Odměna či ocenění? 11.11.2021 

Nastartujte cestu ven 28. 9 - 7. 12. 

Jak rozvíjet u nadaného žáka? 25. 11. 

Oblastní workshop ICT 03.02.2022 

Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 17.02.2022 

Michaela Nejedlá Webinář hravá hudební výchova 20.01.2022 

Práce s daty, základy informatiky 21.02.2022 

Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ 22.02.2022 

Šárka Kohoutová Supervizní setkání pro asistenty pedagoga 18.11.2021 

Vnitřní motivace ve škole 29.11.2021 

Oblastní workshop MAT - Aktivity do hodin matematiky 10. 12.  

Ilustrace, kniha a literatura 15. 12.  
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Jana Málková Oblastní workshop - Tvůrčí psaní napříč předměty 18. 11.  

Práce s daty, základy informatiky 21.02.2022 

Informační systémy pro 1. stupeň ZŠ 22.02.2022 

DIGI plovárna - Práce s filmem na 1. stupni ZŠ 22.03.2022 

Důslednost aneb bezpodmínečná láska 21.03.2022 

Bc. Kristýna 
Belšánová 

Jak pracovat se třídou a s žákem s ADHD, který má v 
tomto kolektivu vztahové problémy 24.01.2022 

Jak společně nastavit pravidla ve třídě 26.01.2022 

 

P
ro

vo
z 

Pavla Zdvořáková Hygienické minimum 02.03.2022 

Finanční a právní předpisy 25.05.2021 

Zdeňka Plecitá Hygienické minimum 02.03.2022 

Práce s konvektomatem 08.02.2022 

Práce s pečící pánví 08.02.2022 

Adéla Voříšková Hygienické minimum 02.03.2022 

Práce s konvektomatem 08.02.2022 

Práce s pečící pánví 08.02.2022 

Jana Ničová Práce s konvektomatem 08.02.2022 

Práce s pečící pánví 08.02.2022 

 

8. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

V tomto školním roce byly realizovány tyto akce pro veřejnost: 

2x Kavárna pro rodiče ZŠ – Hejného matematika 

Lampionový průvod 

Dílna zdobení perníčků 

Podzimní besídka dětí MŠ 

Rozsvěcení vánočního stromu 

Česko zpívá koledy – ve spolupráci s ostatními složkami obce Kařez 

Den otevřených dveří ZŠ i MŠ 

Pohádkový zápis do ZŠ 

Vítání občánků 

Den matek 

Pasování na školáky a besídka třídy Motýlků 
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Společný koncert ZŠ a ZUŠ Zbiroh v kostele Sv. Jana Nepomuckého 

 

Zaměstnanci školy se podíleli též na dalších aktivitách v obci – Sportovní den – TJ Sokol Kařez, 

Halloween, Pohádkové odpoledne. 

 

Škola se připojila k prezentaci obce v rámci soutěže Vesnice roku, kam byla obec přihlášena. Realizovala 

též vystoupení žáků ZŠ při slavnostním vyhlášení vítěze této soutěže v Plzeňském kraji. 

9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Letos neproběhla na škole inspekční činnost. 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje o hospodaření školy jsou k dispozici v ředitelně školy. 
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