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1. základní údaje o škole 

 

Název a adresa školy 

Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace 

Býchory 99, 280 02 Kolín 

Zřizovatel 

Obec Býchory, 280 02 Kolín 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 75031116 

IZO: 002638436 

 

Vedení školy 

Ředitelka: PaedDr. Hana Žižková 

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Renáta Růžková 

 

Kontakty 

Tel. ředitelna: 321798692 

Tel. zástupce: 321798766 

Mateřská škola: 321798768 

Školní jídelna: 321798431 

e-mail:  

zsmsbychory@seznam.cz 

web: zsmsbychory.cz 

 

Součásti školy a jejich kapacita 

Základní škola 270 

Mateřská škola 25 

Školní družina  110 

Školní klub    90 

Školní jídelna  300 

 

Údaje o školské radě 

Kontakt:  radaskoly.bychory@email.cz 

 

Součásti školy: Základní škola – 126 žáků 

Školní družina: oddělení 2, počet žáků 60 

Mateřská škola: oddělení 1, počet žáků 25 

 

Materiálně technické podmínky školy 

 

Během posledních let prochází naše škola postupnou revitalizací. Podařilo se nám 

zrekonstruovat šatny, takže každý žák má svou vlastní uzamykatelnou šatní skříňku. Nově 

jsme vybavili školní knihovnu, ze které se stala nejoblíbenější místnost ve škole. Žáci ji hojně 

navštěvují, využívají čtečky a půjčují si knihy domů.  Pro pestřejší nabídku knižního fondu 

využíváme meziknihovní výpůjční systém ve spolupráci s knihovnou v Kutné Hoře. V 

přízemí jsou všechny třídy 1. stupně kompletně nové od podlahové krytiny po nábytek. Nové 

je také zázemí pro zaměstnance. Máme nové kanceláře a sborovnu. Nově jsme vybavili 

školní jídelnu a hernu školní družiny. Letos jsme dokončili výměnu nábytku ve třídách 

druhého stupně. Pět učeben jsme vybavili moderními interaktivními tabulemi.  Žáci mají 

k dispozici 20 notebooků v počítačové učebně. Notebooky mají nově i všichni učitelé. 



Škola využívá 9 kmenových tříd, počítačovou učebnu, učebnu – studio, školní kuchyňku a 

tělocvičnu. Školní kuchyňka je využívána  při výuce pracovních činností, žáci se zde učí 

připravovat jídla pod vedením své vyučující. Počítačová pracovna je využívána k výuce 

informatiky i k využití v ostatních předmětech. Ve všech učebnách je připojení k internetu, 

které mohou žáci využívat při práci s notebooky. Škola je pokryta bezdrátovým systémem 

Wifi. Školní družina využívala samostatné prostory a společnou hernu, sportoviště a 

knihovnu. V budově je také umístěna školní jídelna, která slouží zároveň jako jídelna pro MŠ 

a stravování je nabízeno formou hospodářské činnosti i cizím strávníkům.  

 

 

2. přehled oborů vzdělání 

 

Škola má zpracovaný Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "ŠKOLA PRO 

VŠECHNY" podle RVP ZV. 

 

3. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Počet učitelů ZŠ 12 

Počet vychovatelek ŠD 2 

Počet učitelů MŠ 2 

Počet nepedagogických zaměstnanců 9 

 

Přehled pedagogických pracovníků 

pozice   vzdělání 

ředitelka  VŠ 

zástupce ředitele  VŠ 

učitelka  VŠ 

učitelka  VŠ 

učitelka  VŠ 

učitel   VŠ 

učitel   VŠ 

učitelka  VŠ 

učitelka  VŠ 

učitelka  VŠ 

učitelka  VŠ 

učitelka  VŠ 

vychovatelka  USO 

vychovatelka             USO 

asistenti     USO 

učitelka MŠ   USO 

učitelka MŠ   USO 

 

 

 

 

4. údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

 



Zápis do 1. ročníku se konal distančně v dubnu 2021, přihlášku podali zákonní zástupci 21 

dětí. O odklad povinné školní docházky požádal zákonný zástupce 3 dětí. Přijato bylo 18 dětí. 

Do 1. ročníku nastoupilo 17 dětí. 

 

Počty žáků přijatých ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/21 

 

  z 5. ročníku     z 9. ročníku 

 

gymnázium 0  0 

OU               5     

SŠ    6 

 

  

 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků                                   

 Průměr známek na konci ročníku              

1.roč. 1,014   6. roč. 1,733 

2.roč.      1,324   7. roč. 1,639 

3. roč. 1,450   8. roč. 1,616 

4.roč. 1,255     9. roč. 2,108 

5.roč. 1,256     

 

Opakující žáci     4 

Důtky a jiné kázeňské tresty   0 

Snížená známka z chování   1 

 

6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, podle kterého předchází nežádoucím 

jevům. Využívá nabídek a objednává programy pro žáky s tématikou protidrogové prevence, 

prevence šikany, prevence zneužívání, prevence AIDS, finanční gramotnosti. Během roku, 

kdy probíhala distanční výuka, jsme zaměřili více na otázky duševního zdraví. 

 

 

7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Prohlubování pedagogických znalostí v rámci samostudia absolvovali všichni pedagogičtí 

pracovníci školy. Dalšího vzdělávání na odborných seminářích se vzdělávali v těchto 

oblastech: 

efektivní využití MS Office pro pedagog. pracovníky 

zdravotník zotavovacích akcí 

zadávání veřejných zakázek v oblasti školství 

školení preventivní požární hlídky 

Sfumato – splývavé čtení pro všechny děti 

   

 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti          

                      

Celoročně probíhá projekt Ovoce do škol a Mléko do škol, nabízíme žákům objednávky knih 

z nakladatelství Albatros, Fragment. Ve školním roce 2020-2021 díky nepříznivé pandemické 

situaci probíhala výuka částečně distančně, částečně rotačně, platila omezení shromažďování 

a míchání kolektivů. Běžné sportovní a kulturní aktivity nebylo možné realizovat. Podařilo se 



nám v říjnu stihnou putovní výstavu Leonardo da Vinci pro všechny žáky školy. V měsíci 

červnu absolvovala většina tříd jednodenní výlet. 

 

9. Údaje o výsledcích  inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí   

 

Inspekce ve školním roce 2020/2021 neproběhla. 

 

 

 

10. základní údaje o hospodaření školy v roce 2020           

 

Obecní rozpočet – vybrané položky: 

 

Spotřeba materiálu – hlavní činnost ………………………………..132 814 Kč 

Spotřeba elektrické energie…………………………………………464 216 Kč 

Vodné – stočné……………………………………………………....25 806 Kč 

Náhradní plnění – úklidové prostředky…………………………...…30 335 Kč 

Učební pomůcky……………………………………………………..94 844 Kč 

Cestovné………………………………………………………….….13 369 Kč 

Telefonní polatky……………………………………………...…..…27 916 Kč 

Bankovní poplatky……………………………………………….…..13 343 Kč 

Ostatní služby, revize, účetnictví, pojištění, správa a údržba ICT.....354 340 Kč 

Odpisy………………………………………………………………..14 764 Kč 

Náklady z DDHM..............................................................................475 352 Kč 

 

 

11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

V tomto školním roce pokračoval  projekt v rámci Výzvy Šablony II s názvem „Šablony 

2019-2020- Býchory“ s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010306 a Šablony 2021-

2022-Býchory, reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017917 

 

 

 

12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení udělat 

 

V tomto školním roce si zaměstnankyně doplňovaly vzdělání. Učitelka dokončila studium 

programu Pedagogika, obor Andragogika na UJAK Praha. Další učitelka studovala obor 

Speciální pedagogika na UK Praha. Jeden nepedagogický pracovník absolvoval studium pro 

asistenty pedagoga SCHOLA education a studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele 

tamtéž.  

 

 

13. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Projekty financované z cizích zdrojů neprobíhaly. 

 

14. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 



 

Odborová organizace na pracovišti zřízena není. Škola spolupracuje s Okresní pedagogicko 

psychologickou poradnou Kolín a Speciálním pedagogickým centrem Kolín. 

 

 

V  Býchorech 14.9.2021 

 

Schváleno školskou radou dne 20.10.2021 


