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1. Základní údaje o škole 
 
1.1.  Název, identifikační údaje a právní forma školy 

 

Základní škola ZáŠkola s.r.o. 
IČO: 05999111 
RED IZO: 691010293 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 
1.2. Sídlo školy 

 

Zápy 71, 250 01 
 

1.3.  Zřizovatel školy 
 

Základní škola ZáŠkola s.r.o. 
se sídlem Zápy 71,  
(od 28.6. 2018 se sídlem Královická 915/12, 25001 Brandýs nad Labem  - 
Stará Boleslav) 

 
Jednatelky s.r.o: 
Mgr. Barbora Beranová 
Mgr. Barbora Uhlířová 
 

1.4.  Ředitel školy 
 
Mgr. Pavel Novák 
 

1.5.  Kontakty 
 
www.zaskola.cz, email: zaskola@zaskola.cz 
 

1.6. Školská rada 
 
Složení: 3 členové 

• za zřizovatele: Mgr. Barbora Beranová 
• za zákonné zástupce nezletilých žáků: Martin Menger 
• za pedagogy: Mgr. Barbora Uhlířová 

 
1.7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR):  

 

Mgr. Stanislav Beran 

 

 

 

 

http://www.zaskola.cz/
mailto:zaskola@zaskola.cz
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1.8. Součásti školy 
 
Základní škola, IZO: 181086158  
Nejvyšší povolený počet žáků k 1. 9. 2017: 20 
 
Školní družina, IZO 181086735 
Nejvyšší povolený počet žáků k 1. 9. 2017: 20 
 
Školní jídelna – výdejna, IZO 181 086  743 
Nejvyšší povolený počet strávníků k 1. 9. 2017: 20 
 

1.9. Charakteristika školy 
 
Základní škola ZáŠkola, s.r.o. je soukromá základní škola, která zahájila svoji 
činnost 1. 9. 2017 s jednou třídou v 1. ročníku v budově bývalé základní školy 
v obci Zápy nedaleko Brandýsa nad Labem. V průběhu letních prázdnin před 
začátkem školního roku 2018/2019 jsme školu přestěhovali do prostor 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Brandýse nad Labem. 
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V ZáŠkole klademe maximální důraz na individuální přístup k žákům, proto je 
počet dětí v jedné třídě omezen na 16. Pro děti vytváříme podnětné a 
respektující prostředí. Důraz klademe na sociální dovednosti dětí, vytváření 
bezpečného prostředí. 
 
V rámci výuky zapojujeme různé prvky inovativních pedagogických metod, 
nejsme vyhranění jedním konkrétním pedagogickým směrem. Náš vzdělávací 
program „Svět za školou“ je zaměřený na smysluplné propojování školy a 
života. Chceme, aby učení pro žáky bylo smysluplné, aby informace získávali 
v souvislostech a dokázali je použít v běžném životě. Orientujeme se na 
potřeby a zájmy dítěte, podporujeme jeho osobnostní rozvoj a klademe důraz 
na spolupráci ve skupině. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. 
Dopřáváme jim dostatek pohybu v přírodě, preferujeme zdravé a kvalitní 
stravování. Klíčovou součástí výuky jsou pravidelné výlety, exkurze, návštěvy 
muzeí apod. 
 
Používáme výhradně slovní hodnocení, které má vypovídající hodnotu, děti 
vedeme k sebehodnocení, ale i k hodnocení ostatních.  
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2. Přehled oborů vzdělávání 
 
Kód oboru: 79-01-C/01 – Základní škola, denní forma vzdělávání 
 

 

3. Personální zabezpečení školy 
 
Pedagogičtí pracovníci v zaměstnaneckém poměru: 
ředitel (0,5 úvazku) 
třídní učitelka (1 úvazek, od března 2018 0,75 úvazku) 
asistentka pedagoga (0,5 úvazku) 
vychovatelka ve školní družině (0,75 úvazku) 
 
Kromě pedagogických pracovníků v zaměstnaneckém poměru ve škole, školní 
družině a školní jídelně-výdejně působí externí spolupracovníci, převážně 
v pozicích odborných konzultantů, učitelů vybraných předmětů a asistentů na 
základě dohody o provedení práce. 
Vedení účetnictví a zpracování mezd provádí externí firma na základě uzavřené 
smlouvy. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává externí 
advokát. 
 

 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZáŠkoly 
probíhá v rámci získání a rozvíjení potřebných 
kompetencí s ohledem na zaměření školy:  

 

Barbora Uhlířová – třídní učitelka – kurzy 
intuitivní pedagogiky, letní škola Sfumato, 
průběžná školení Hejného metody 
 
Eva Dynybylová – asistentka pedagoga, 
pokračování v bakalářském studijním programu 
– obor vychovatelství – pedagogika volného času 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 
Náš školní vzdělávací program „Svět za školou“ je zaměřený na smysluplné 
propojování školy a života. Vycházíme z vědomostí a dovedností samotných dětí a 
vedeme je k samostatnému myšlení. Chceme, aby učení pro žáky bylo smysluplné, 
aby informace získávali v souvislostech a dokázali je použít v běžném životě. 
 
V ZáŠkole pedagogové používají výhradně ústní i písemné slovní hodnocení, 
průběžně jako okamžitou zpětnou vazbu při jednotlivých činnostech nebo 
zhodnocení splnění dílčích cílů za dané období.  
 
Výsledky dětských prací jsou shromažďovány v osobním portfoliu a pokroky 
každého žáka jsou průběžně hodnoceny. 
 
Minimálně dvakrát ročně se konají tripartitní sekání, tedy setkání učitel – rodiče –  

žák, kde se individuálně hodnotí úspěchy, kterých žák dosáhl za dané období, 
hodnotí se úroveň dosažených znalostí, pojmenovávají se překážky ve vzdělávání 
žáka a společně se připravují strategie, jak tyto překážky odstranit a posílit vnitřní 
motivaci žáka. Součástí čtvrtletních hodnocení je i komplexní sebehodnocení 
jednotlivých žáků, které je přiměřené jejich věku a obsahuje i vrstevnické 
hodnocení spolužáků. V tomto hodnocení žáci posuzují, jak se jim podařilo plnit 
výchovné i vzdělávací cíle, pojmenovávají své úspěchy a snaží se definovat 
možnosti dalšího rozvoje. 
 
Slovní hodnocení na vysvědčení vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve 
vztahu k naplnění očekávaných výstupů formulovaných v jednotlivých 
předmětech: 

 
• zahrnuje komplexní hodnocení naplnění výchovných i vzdělávacích cílů 
• obsahuje všechny vyučovací předměty 
• je pozitivně zaměřeno na ocenění pokroku žáka, zdůraznění jeho kvalit 
• upozorňuje na oblasti možného rozvoje a navrhuje cestu vedoucí k tomuto cíli 
• je formulováno srozumitelně pro žáka 
• zohledňuje individualitu žáka, oceňuje jeho osobnostní pokrok, píli a 

schopnost plnit dílčí úkoly 
 

Školní docházku ve školním roce 2017/2018 zahájilo 14 žáků. V průběhu roku do 
ZáŠkoly přestoupili 2 žáci. Všichni žáci v pololetním i závěrečném hodnocení 
prospěli s vyznamenáním. 
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6. Zápis a přijímání dětí do 1. třídy 
 
Zápis k povinné školní docházce probíhal v ZáŠkole v souladu se zákonem 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve dvou kolech v dubnu 2018. 
 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy byla zveřejněna na webových stránkách 
školy. Součástí zápisu byl pohovor se zákonnými zástupci. Maximální kapacita 
1. ročníku pro školní rok 2018/2019 byla 16 žáků. Výsledky zápisu byly 
zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny před vstupními prostorami 
do ZáŠkoly. 

 

 
Počet žádostí o přijetí Počet přijatých Počet nepřijatých Udělen odklad 

34 16 17 1 
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7.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve dnech 5. 3. – 7. 3. 2018 probíhala v  ZáŠkole inspekční činnost a kontrola 
dodržování vybraných právních předpisů Českou školní inspekcí. Inspekční 
zpráva a protokol o kontrole ve svých závěrech konstatují, že pro účely zvýšení 
dotací škola dosahuje výsledků hodnocení požadovaných zákonem a nebylo 
zjištěno závažné porušení právních předpisů.  
 

Ředitel školy odstranil zjištěné nedostatky a v zákonné lhůtě informoval Českou 
školní inspekci o  způsobu nápravy a přijatých opatřeních.  

 

 

8. Školní družina 
 
Školní družina před a po vyučování je součástí školy a jejím cílem je nabídnout 
dětem realizaci při zájmových činnostech, hry a odpočinkové činnosti. 
Respektujeme individualitu dětí, vytváříme jim svobodné a podnětné prostředí, ve 
kterém se mohou rozvíjet.  
 

Děti navštěvující naši družinu si mohou vybrat z nabídky výtvarných, literárně-
dramatických, přírodovědných, pohybových, jazykových ale také spontánních 
činností. Hlavním úkolem je rozvíjet a posilovat klíčové kompetence žáků, zvláště 
kompetence sociální, komunikativní, kompetence k trávení volného času a řešení 
problémů. Klademe důraz na dobrovolnost a možnost rozvoje v oblasti zájmů 
dítěte na jedné straně a možnosti relaxace na straně druhé. 
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9. Školní jídelna – výdejna 
 

Školní jídelna je součástí školy a dětem je vydáváno dovážené jídlo – přesnídávka, 
oběd, svačina, které si zákonní zástupci dětí objednávají a samostatně platí u 
dodavatele, který zajišťuje i dovoz jídla.  
 

V listopadu 2017 proběhla ve školní jídelně kontrola dodržování právních 
předpisů Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, která 
neshledala žádné závady. 
 
 

 
 

10. Prevence sociálně patologických jevů 
 

ZŠ ZáŠkola má vypracovaný minimální preventivní program a Směrnici k řešení 
rizikového chování žáků. Školním metodikem prevence a výchovným poradcem je 
ředitel školy, který na základě uzavřené smlouvy využívá služeb externího 
poradenství.  
 

Tematické bloky zaměřené na prevenci rizikového chování jsou buď součástí 
některých nadpředmětových výukových celků, nebo jsou organizovány jako 
oddělené mimořádné aktivity, např. preventivní programy pořádané neziskovou 
organizací Etické dílny® - Směrovka do života mladých. 
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Naším cílem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je 
schopna samostatného rozhodování, kritického myšlení a empatie. Klademe důraz 
na bezpečné prostředí ve třídě, vytváříme pro děti inspirující, a hlavně tolerantní 
prostředí, kde se nebojí projevit svůj názor a jsou schopné spolupracovat ve 
skupině.  

 

11. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Důležitým charakteristickým prvkem naší školy je úzká spolupráce s rodiči, 
začleňování rodičů do samotného výukového procesu a běžného provozu školy. 
Rodiče se mohou kdykoliv zúčastnit výuky, přijít s vlastní aktivitou nebo si 
připravit pro děti vlastní program. Rodiče se také účastní všech akcí školy a jsou 
na těchto akcích vítáni. 
 
Kromě toho jsme pořádali i řadu akcí pro širší veřejnost a některých dalších jsme 
se zúčastnili:  

• Halloweenské tvoření 
• Lampiónový průvod 
• Svatý Mikuláš 
• Vánoční bazárek 
• Vynášení Morany 
• Jarní piknik 
• Den otevřených dveří 
• Masopust 
• Svatováclavské slavnosti 
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12. Údaje o hospodaření školy 
 
Příjmy ZŠ ZáŠkola jsou tvořeny finančními prostředky ze státního rozpočtu 
přidělované Krajským úřadem Středočeského kraje ve výši 60 % normativu na 
žáka, úplatou za vzdělávání a školské služby a sponzorskými dary. 
 
Dotace na žáky za školní rok 2017/2018: 892 734,- Kč 
 Z toho na:  mzdové náklady asistentky pedagoga: 101 374,- Kč 
     kompenzační pomůcky: 11 000,- Kč 
 
Výše školného (výuka a ranní družina) pro školní rok 2017/2018 byla 50 000,- 
Kč/žáka, školné za odpolední družinu včetně zájmových kroužků bylo 300 – 
1500,- Kč měsíčně/žáka podle počtu dní docházky v rámci týdne. 
 
První rok fungování školy byl spojen se značnými investicemi do rekonstrukce 
prostor, ve kterých ZáŠkola fungovala ve školním roce 2017/2018 a do 
rekonstrukce prostor v průběhu letních prázdnin v souvislosti se stěhováním do 
nového  působiště od následujícího školního roku. 
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13.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ZáŠkola zapojena do žádných rozvojových a 
mezinárodních programů. 

 

 

14.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 
 
Ve školním roce 2017/2018 nebyla ZáŠkola zapojena do dalšího vzdělávání v 
rámci celoživotního učení. 
 

 

15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2017/2018 ZáŠkola nerealizovala projekty financované z cizích 
zdrojů. 

 

 

16. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Ve školním roce 2017/2018 ZáŠkola při plnění úkolů ve vzdělávání 
nespolupracovala s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery. 

 

 

 

 

V Brandýse nad Labem -  Staré Boleslavi dne 11. 10. 2018 
 

Mgr. Pavel Novák, ředitel školy 
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu projednala a schválila školská rada dne 13. 10. 2018 
 


