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Základní škola a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník,  

organizace s právní subjektivitou, IČO  47014318, byla zřízena k datu 1.1.1993  

OÚ Senomaty, s vymezením hlavního účelu činnosti ve zřizovací listině, upravena zřizovací 

listinou platnou od 1.1.2002 na dobu neurčitou.  

Sídlo: Nám.K.Buriana 54, 270 31 Senomaty 

Dálkový přístup: zssenomaty@iol.cz, www.zssenomaty.cz 

 

Předmět činnosti zařízení, oborů vzdělání 
Součásti dle rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení: 

                                                                                                             

Základní škola       IZO   102 586 951        kapacita :     40 žáků   21 658/2007-21 

Mateřská škola                107 518 376                            63 dětí     124647/2017/KUSK 

Školní jídelna                  102 762 414                          120 jídel    71520/2006/KUSK 

Školní družina                 114 100 268                            25 žáků    24 993/ 

Organizační číslo zařízení pro KÚ  52 142, RED IZO  600055701 

                                                                                                                           

ZŠ  - obor vzdělání 79-01-C/01 - poskytuje základní vzdělání podle příslušných předpisů   

         v platném znění, ŠVP ZV podle RVP ZV schváleného MŠMT a učebních plánů 

MŠ – poskytovat předškolní výchovu a vzdělávání činnost dle příslušných předpisů   

         v platném znění, ŠVP PV podle RVP PV schváleného MŠMT 

ŠJ  -  poskytovat školní stravování dle příslušných předpisů v platném znění  

ŠD – poskytovat výchovu a dohled před a po vyučování dle příslušných předpisů v platném  

         znění, dle ŠVP ŠD 

 

Ředitelem školy byl s účinností od 23.8.2010 jmenován Mgr.Bc.Miroslav Halló 

Školská rada 

Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva byla vydána v souladu s ustanovením § 167  

a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon), zřizovací 

listina školské rady s volebním řádem. 1. zasedání bylo 20.1.2006. Současné složení: 

 

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy:                  Aleš Polcar 

Zástupci volení z řad pedagogů:                               Mgr.Alena Svobodová 

Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců:            Iva Steffl 

 

Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

(Škola byla zapojena do rozvojového programu EU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1551). 

Údaje zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Zdravé zuby, Veselé zoubky, Ovoce do škol, Projekt Proškoly, 72 hodin, Olympijský běh                                    

Na škole nepracuje odborová organizace, spolupracujeme se zájmovými organizacemi 

Městyse Senomaty 
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Základní škola 

 

a/ charakteristika školy 

 

     Základní škola Senomaty je zřízena obcí Senomaty a svým uspořádáním se řadí  

mezi malotřídní školy. Škola hospodaří jako příspěvková organizace, je právním subjektem 

od 1.1.1993. Od 1.1.2002 pod jeden právní subjekt spadá i mateřská škola a školní jídelna.  

Od tohoto data byl tento právní subjekt zařazen do sítě škol pod názvem Základní škola  

a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník. 

      

     Výroční zpráva mateřské školy tvoří samostatnou část.  

      

     Finanční prostředky plynou ze třech zdrojů. Od Krajského úřadu Středočeského kraje, 

referátu školství, v Praze by měly být zabezpečovány finance na mzdy, odvody na zdravotní  

a sociální pojištění, FKSP, placení pracovní neschopnosti, učebnice a učební pomůcky, další 

vzdělávání pedagogických pracovníků / DVPP / a nákup výukového softwaru. Tyto finanční 

prostředky jdou přímo na účet školy. 

     Zřizovatel školy přispívá na veškerý provoz školy, opravy a úpravy v budovách, část 

rozpočtu pokrývá další nákup učebních pomůcek a učebnic, knih do školní knihovny, určité 

finanční prostředky jdou také na další vzdělávání pedagogických pracovníků.       

Spádové obce pro ZŠ Senomaty jsou Senomaty, Nouzov a Hostokryje. Tyto obce spadají  

pod správu Městyse Senomaty. 

    Rodiče přispívají na provoz ŠD, MŠ (kromě předškolních dětí), nákup potravin ŠJ. 

     Na škole působili ve školním roce 2019 – 2020: ředitel, dvě učitelky a vychovatelka,  

dvě asistentky pedagoga, školnice, hospodářka, pokladní. 

 

 

Počet žáků v ročníku a třídě naší školy na konci šk.roku 

 

Ročník                             Počet žáků                                 Třída                          Celkem 

1.                                             10                                            I. 

2.                                               6                                            I.                                   16 

 

3.                                               6                                           II.                    

4.                                               3                                           II.                                  9 

 

Celkem                                     25                                         2                                    25 

 

 

     Škola měla 25 žáků ve čtyřech ročnících. Z toho bylo 14 chlapců a 11 dívek. Žáci k nám 

docházeli ze Senomat, Nouzova. Škola splnila zákonný počet dětí na třídu. 

 

Školní družina / ŠD /  

od 1.9.2014 má ŠD  provoz do 15 hodin, dále dohlídáváme dle požadavků rodičů.  

 

     Naše škola má určenou jako spádovou školu 3.ZŠ  Rakovník.  

 

 

 

 



b/ přehled vzdělávacích programů 
 

     Ve školním roce 2020 - 21 se vyučovalo podle ŠVP ZV „Děti, vzdělání, život“ č.j. 

120/2007. 

     Pro všechny ročníky a předměty má škola vypracovány tematické plány. Vyučovaným 

cizím jazykem ve 3. a 4.ročníku ZŠ byla angličtina. 

 

     Další významnou aktivitou školy měl být projektový týdenní pobyt v přírodě 

v Kořenově v Jizerských horách /Hotel Čert/, výuka bruslení, (nedokončeno) a 

projektové dny. Kvůli státním hygienickým opatřením se konat nemohl  

 

     Zaměřujeme se na výchovu ke správnému životnímu stylu, kam patří sport, zdravá  

životospráva, péče o chrup, život bez alkoholu, kouření a drog a v neposlední řadě přátelství 

a kamarádství. Počítačové vybavení ve třídách doplňujeme v průběhu roku instalací 

výukových programů, děti v učebnách mají k dispozici INTERNET a tiskárnu. V každé třídě 

je víceúčelová tabule s dataprojektorem. Díky dotaci EU máme novou počítačovou síť. 

     Naše děti jsou dobře informovány i o různých formách zneužívání dětí, o tom co je to 

týrání dětí a jejich zanedbávání. Besedujeme i o šikaně mezi dětmi, jak se projevuje a jak se jí 

bránit. I k těmto problémům je škola vybavena filmy a odbornou literaturou pro vyučující. 

Snažíme se omezovat ve slovnících našich žáků sprostá a vulgární slova. Jako preventista  

a protidrogový koordinátor pracuje paní Mgr.Alena Svobodová, spolupracovala  

s PPP v Rakovníku a účastnila se v rámci DVPP odborných seminářů. 

     Besedujeme s dětmi o ochraně životního prostředí a ochraně zvířat. Ve výuce tělesné 

výchovy, prvouky, přírodovědy a vlastivědy jsou zařazena témata s názvem „Ochrana člověka 

při krizových situacích.“ 

     Nikde v prostorách školy není dovoleno kouření. 

Další naší snahou je spolupracovat s rodiči.  

 

Dále apelujeme na každodenní domácí přípravu dětí na vyučování: 

 

1. kontrola domácích úkolů 

2. každodenní čtení 

3. příprava učebnic, sešitů a pomůcek dle rozvrhu 

4. děti 3. a 4. ročníku si již musí doma vyloženou školní látku 

opakovat, nestačí jen napsat zadaný domácí úkol 

 

 

c/ údaje o zaměstnancích 

 

Jméno                                                 Vzdělání                  Praxe             Zařazení 

Mgr.Bc.Miroslav Halló      2 x VŠ – I.st.ZŠ, management    36                  ředitel ZŠ 

Mgr.Alena Svobodová   VŠ 1.stupeň               21                   učitelka ZŠ 

Mgr.Jana Macáková                VŠ 1.stupeň, MŠ              14  učitelka ZŠ 

Veronika Hejdová                       SŠ                                         1           vychovatelka ŠD 

V.Sládková                                  SŠ                                                               školnice  

S.Tothová, E,Kapounová                                                                     asistentky pedagoga 

V.Hejdová                                                                                                    hospodářka 

M.Poláková, V.Sládková                  pokladní 

 

 



Mgr. Miroslav Halló 

 ředitel právního subjektu 

 koordinuje práci a plynulý chod ZŠ, MŠ a ŠJ, dbá na vysokou úroveň těchto zařízení 

 vyžaduje od svých zaměstnanců profesionálně odvedenou práci a plnění pracovních 

náplní a dodržování pracovních smluv 

 při vedení kolektivu dbá na velmi dobré mezilidské vztahy 

 vyučuje ve II.třídě  Čj,M, Prv, Př, Hv 

 spolupracuje s Krajským úřadem v Praze – odbor školství 

 spolupracuje s Městským úřadem v Rakovníku – odbor školství  

 spolupracuje s Městysem Senomaty 

 vede veškerou a personální agendu 

 vede přehled SW programů a výukových programů 

 zabezpečuje veškeré kulturní akce školy, návštěvy dopravního hřiště, školní výlet a ostatní 

akce školy, zastřešuje pobyt v přírodě 

 spolupracuje s účetní firmou 

 DVPP:  

 ICT koordinátor 

 Výchovný poradce i pro SPU 

 Řízení školy optimálně 

 Vede rozhovory s rodiči – pokud se vyskytne u jejich dítěte problém 

 Nová školská legislativa a paragrafy 

 RVP ZV a ŠVP  ZV -  realizace v podmínkách školy 

 zabezpečuje nákupy učebnic a učebních pomůcek 

 

Mgr.Alena Svobodová 

třídní učitelka I. třídy / 1. a 2.ročník / 

 učitelka Čj, M, Aj, Prv, Čt-Ps,  

 DVPP: 

 Realizace ŠVP ZV  

 pedagog vyučující cizí jazyk -  anglický jazyk  

 pracovník prevence 

 

Mgr.Jana Macáková 

 třídní učitelka II. třídy, Pč Vv, Tv, Prv, Vl, Pedagogická podpora,  

      intervence pro žáky s SPU 

 Tvorba a realizace ŠVP ZV 

 Výtvarné techniky  -  DVPP, Pracovní činnosti  -  DVPP 

 

Veronika Hejdová, vychovatelka ŠD,   

 Tvorba a realizace ŠVP ZV, ŠD 

 příprava a realizace programu pro pobyt v přírodě 

 zajištění a nákup her a hraček pod vánoční stromeček pro ŠD 

 výroba ozdob na vánoční strom před školou  

 

Jedna učitelka dojíždí z Oráčova, ředitel, jedna učitelka, vychovatelka, školnice a pokladní 

bydlí ve správní oblasti městyse. 

 

 

 

 



d/ údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí 

 

     Žáci jsou přijímáni do 1.ročníku na základě věku a školní zralosti. Škola dobře 

spolupracuje s MŠ a má přehled o dětech, které do školy v září nastupují. 

      Předškoláci z MŠ se účastní ukázkové hodiny u nás ve škole. Předškoláci se seznámí 

 s paní učitelkou a s třídou, do které po prázdninách nastoupí. 

 

e/ výsledky vzdělávání žáků za školní rok 2020 - 2021 

 

Ročník Nejh.  1 Nejh.  2 Nejh.  3 Nejh.  4 Nejh.  5       P        N 

     1.            8 1    9 0 

     2. 4 2    6 0 

     3. 3 3    6 0 

     4. 3 1    4 0 

Celkem 18 7    25 0 

 

 Prospělo 25 žáků. U pěti žáků byly diagnostikované specifické poruchy učení – SPU a byly 

pro ně vypracovány individuální plány.  

     Žádnému žáku nebyla snížena známka z chování ani nebyla udělena důtka. 

 

Počty žáků v ročníku s vývojovými poruchami učení – SPU a LMD: 

1.ročník              1 SPU 

2.ročník              1 SPU 

3.ročník              2 SPU 

4.ročník              1 SPU 

 

      Celý školní rok byl poznamenán střídáním prezenční a distanční výuky kvůli 

opatřením vzhledem k pandemii covid 19. 

Žáci byli hodnoceni nejen při výuce, ale i na vysvědčení podle svých schopností  

a dle svých výsledků. Vzhledem k distanční výuce byli žáci hodnoceni dle pokynů MŠMT,  

Značnou váhu mělo hodnocení z distanční výuky. 

Po zahájení školního roku chodili žáci do školy do 13.října, pak od 18.listopadu se vrátili  

do školy žáci 1. a 2.ročníku, od 30.listopadu žáci 3. a 4.ročníku. Od ledna 2021 byl jen 

1. a 2.ročník ve škole, 3. a 4.ročník doma, od 8.2. škola uzavřena, od 22.2. výuka  

1.a 2.ročníku ve škole, od 1.3. škola uzavřena, probíhala výuka opět distančně až do 9.dubna. 

Po návratu žáků do školy od 12.4.2021 k řádné výuce jsme se snažili naučit žáky většinu 

předepsaného učiva. 

 

Evaluace: 

- ve 3. a 4.ročníku píší žáci každoročně čtvrtletní práce z Čj, M a testy z Aj,  

- 2.-4 ročník účast na matematickém klokanovi, kvůli covid 19 se nekonalo 

 

f/ údaje o výsledku kontrol provedené ČŠI, dalšími orgány 

 

     V letošním školním roce neproběhla na naší škole plánovaná kontrola ČŠI. 

Kontrola KHS pracoviště Rakovník – provoz ŠJ.  

Dále byla provedena 2 x každoroční kontrola bezpečnosti práce, kontrola OSSZ a VZP 

a kontroly hospodaření provedené zřizovatelem. 

 

 



g/ údaje o mimoškolních aktivitách 

 

     Několik chlapců hraje fotbal za SK Senomaty /pravidelně /. 

     Několik dětí je také organizováno v SDH Senomaty. 

 

h/  údaje o dalších školních činnostech 

Výuka bruslení proběhla pouze jednou, plavecká výuka se neuskutečnila, plavecký bazén 

v Rakovníku z důvodu koronakrize zavřený.  

 

Ve školním roce probíhala na škole činnost těchto kroužků: 

Angličtinka – vedla Mgr.Alena Svobodová v 2.pololetí. 

Kytarový – kvůli covidu 19 a opatřením nebyl  

 

Pobyt v přírodě: kvůli covidu 19 a opatřením nebyl 

 

          Soutěže a ostatní akce, které škola organizovala nebo se jich účastnila: 

 

Měsíc 

 

září 2020 

Den 

1.9. 

16.9. 

26.9. 

Akce: 

Slavnostní zahájení šk. roku 

Olympijský běh 

Vítání občánků 

 

říjen 1.10. 

6.10. 

Od 14.10. z rozhodnutí vlády 

byla základní škola zavřena, 

infekce koronaviru. 

Dopravní hřiště Rakovník 

Zahájení kurzu bruslení 

 

listopad   

prosinec 

 

4.12. 

 

17.12. 

18.12.  

Mikulášská nadílka – Tradice 

našich předků  

Přáníčka osamělým lidem 

posezení u stromečku 

leden  2021 

 

Od 1.1. z rozhodnutí vlády 

byla základní škola zavřena, 

infekce koronaviru. 

Žáci v domácím vzdělávání, 

 

únor   

březen   

duben Od 12.4. základní škola 

otevřena s hygienickými 

omezeními 

 

květen   

červen 1.6. 

 

9.6. 

24.6. 

30.6. 

Den dětí na střelnici 

Setkání s novými prvňáčky 

Pasování na čtenáře 

Projektový den ZOO Chomutov 

Ukončení 2.pololetí 

   

 

 

 

  



ch/  Revize ve škole: 

 

Pan Ing. Vítězslav Rais provádí pravidelné kontrolu BOZP a termínů revizí, proškoluje 

zaměstnance školy v oblasti PO a BOZP, vede veškerou dokumentaci o bezpečnosti práce. 

Pan Přemysl Kovář provádí pravidelné revize elektrických spotřebičů, rozvaděčů, topných 

těles a instalací ve všech zařízeních našeho subjektu. 

Fi. Čárli Sport z Karlových Varů provádí pravidelně1x ročně revizi tělocvičny ZŠ,  

herny MŠ a zahrady MŠ. 

 

Výhled na školní rok 2021 – 2022 

 

     Letos žádali rodiče 12 dětí o přijetí do 1.ročníku ZŠ. Pro jedno dítě rodiče požádali  

o odklad školní docházky, ten byl doporučen a schválen. Do 1. ročníku nastoupí celkem  

11 dětí. 

 

Aktuální stav počtu dětí pro následující školní rok /1.9.2021 /: 

1. ročník               11 dětí 

2. ročník                 9 děti 

3. ročník                 6 dětí 

4. ročník                 5 dětí 

                              celkem                   31 dětí 

 

I/ Zpráva o hospodaření školy za rok 2021: 

                                   

Účetnictví školy zpracovává ing. Andrea Bendová z Rakovníka. 

 

K bodu hospodaření náleží příloha:  Zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy  

v Senomatech, pro období 1.1.2021  až  31.12.2021, která bude přiložena po celoroční účetní 

uzávěrce. 

 

J/ Dodatek k zabezpečení výuky: 

Na základě školského zákona § 36 stanovuje stát, že je základní školní docházka povinná.   

Na základě školského zákona § 27 ods.3 stanovil stát, že jsou žákům základní školy 

poskytovány učebnice zdarma, včetně pracovních sešitů, pokud mají schvalovací doložku.                                                                                                  

Na základě školského zákona § 160 rozhodl stát o financování dalších položek, které souvisejí 

se základním školním vzděláváním, včetně zákonného pojištění dle vyhlášky Ministerstva 

financí ČR č. 125/1993 Sb., v platném znění. 

Stát stanovil, že náhrady za 14 dní nemoci zaměstnance bude hradit zaměstnavatel. 

Náklady spojené s povinnou školní docházkou na základě uvedených předpisů nejsou           

již několik let ze strany KÚ a MŠMT financovány v plné výši. Nejedná se o náklady, na které 

dostává zřizovatel prostředky z RUD. Protože základní školní docházka je povinná a všechny 

uvedené položky s ní souvisí a mají podklad v zákonném předpise, měl by nám stát ještě 

dorovnat finance do rozpočtu ONIV škol. Za současný i roky minulé. 

 

 



V Senomatech  30.srpna 2021  

 

 

Zprávu zpracoval:                   Mgr. Miroslav Halló, ředitel  

 

 

 
 

 

 

 

V Senomatech:  

Vypracoval: Mgr.Miroslav Halló, ředitel školy 

Výroční zprávy schvaluje:  

 

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy:                   Aleš Polcar 

Zástupci volení z řad pedagogů:                                Mgr.Alena Svobodová 

Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců:             Iva Steffl 


