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Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního  vydání 

rozhodnutí (sídlo, údaje o vedení, e-mail, web) 

Základní škola a Mateřská škola Vrbová Lhota 

Poděbradská 22, 289 11 Vrbová Lhota 

rozhodnutí z 31. 5. 2007 

ředitel školy: Mgr. Vlastimil Procházka (do 31. 12. 2021), Mgr. Bc. Aleš Roll (od 1. 2. 2022) 

zástupkyně: Martina Černá (pověřena řízením od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022) 

e-mail: nase@skolavrbovka.cz 

www.skolavrbovka.cz 

 

Zřizovatel (název, sídlo) 

Obec Vrbová Lhota, sídlo: Poděbradská 25, 289 11 Vrbová Lhota, IČ: 00 239 933 

 

Charakteristika školy  

ZŠ Vrbovou Lhotu k 30. 6. 2022 navštěvovalo 26 žáků,  celkem ve 2 třídách I. stupně. Třída I. – 1. ročník 

(1 žák), 2. ročník (3 žáci), 3. ročník (6 žáků); třída II. – 4. ročník (6 žáků), 5. ročník (10 žáků). 

Na začátku školního roku neměla škola ani jednoho žáka 1. ročníku, až ve 2. pololetí přijala jednoho 

žáčka do 1. ročníku. Ten byl uprchlíkem z válkou zasažené Ukrajiny. 

Školní družina pracovala v jednom oddělení. 

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/23 přišlo celkem 6 dětí, u jednoho dítěte zažádali rodiče o 

odklad PŠD, jedno dítě bylo odmítnuto z důvodu překročení vyhláškou stanovené maximální  kapacity 

dětí s podpůrnými opatřeními stupně 2 až 5, celkově tedy byly k základnímu vzdělání na ZŠ a MŠ Vrbová 

Lhota přijaty 4 děti. 

V průběhu 2. pololetí školního roku 2021/2022 škola přijala celkem 6 uprchlíků z válkou zasažené 

Ukrajiny, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání (1 žák nastoupil do 1. ročníku, 2 žáci do 3. ročníku, 3 

žáci do 5. ročníku). 

Omezení v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 se školy ve školním roce 2021/2022 nedotkla, žáci se 

dle nařízení vlády v zimním období pouze povinně testovali. 

Rádi můžeme konstatovat, že se školní rok 2021/22 podařilo prožít žákům, rodičům i pracovníkům 

školy bez mimořádné události. 
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Vzdělávací program školy 

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků 

 1 2 26 

ŠVP Naše škola  1. – 5. ročník 26 
 

Mezi hlavní úkoly patřilo a nadále patří:  

 Výchova ke svobodě, toleranci, k novému chápání vlastenectví, k lásce k mateřskému jazyku, 

k naší a světové kultuře a k zapojování do evropských kultur. 

 Výchova k přátelství a kamarádství mezi žáky a třídními kolektivy, k potlačování závisti, 

sobectví a agresivity. 

 Ve vzdělávání věnovat pozornost všem žákům, jak talentovaným, tak zaostávajícím, hledání 

cest jak nejlépe zvládnout učivo bez zbytečného stresu. 

 Pokračovat ve spolupráci s rodiči, PPP a okolními školami. 

 Neustále usilovat o zlepšování podmínek pro práci učitelů a žáků. 

 

Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) k 30. 6. 2022  

a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD, MŠ, provozu) 

pracovníci k 30. 6. 2021 
fyzické osoby 

k 30. 6. 2021 
přepočteno na 

úvazky 

k 30. 6. 2022 
fyzické osoby 

k 30. 6. 2022 
přepočteno na 

úvazky 

pedagogičtí 10 8,94 10 8,3785 

nepedagogičtí 4 3,05 4 3,05 

celkem 14 11,99 14 11,4285 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2022 

věk do 30 let 
včetně 

31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let z toho 
důchodci 

počet 1 2 3 3 1 1 

z toho žen 1 2 2 3 1 1 

 

c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb. 

 kvalifikovaní nekvalifikovaní 

ZŠ 3 2 

MŠ 2 2 

ŠD 1 0 
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d) odbornost výuky v % (aprobovanost):     61,4 % 

e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet):  1  

f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet):  1 

g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet): 0 

h) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy): 

 jazyková příprava                                            1 

 vedení Environmentální výchovy     0 

 metodika výuky anglického jazyka     1 

 metodika a realizace hodin TV                     1 

 rozvoj čtenářské gramotnosti                      1 

 seznámení se změnami v zákonech                     1 

 seminář o ochraně dětí a mládeže     0 

ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání:    1 

 

Počet budov, ve kterých se vyučuje:   1 

Počet tříd k 30. 3. 2022:    2 

Počet žáků: 

 k 30. 6. 2021:      28 

 k 30. 6. 2022:      26 

Průměrný počet žáků na třídu:    13 

Počet dětí s podpůrnými opatřeními stupně 2 až 5: 5 

Výsledky zápisu do 1. třídy: 

 počet dětí přijatých do 1. třídy od 1. 9. 2022: 4 

 z toho počet dětí starších 6 let (po odkladu): 3 

 počet odkladů pro školní rok 2022/2023: 1 

Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia: 0 
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Zkušenosti s péčí o nadané žáky: 

Nadaným žákům se učitelé v hodinách věnovali individuálně. Další forma péče  o talentované žáky 

spočívala v jejich začlenění do různých vědomostních a sportovních soutěží. 

Počet žáků, kteří odešli ze školy ve školním roce 2021/2022: 

 v pátém ročníku: 10 

 ve čtvrtém ročníku: 0 

 ve třetím ročníku: 0 

 ve druhém ročníku: 0 

 v prvním ročníku: 0 

Po skončení 5. ročníku odešlo na 2. stupeň do jiných škol 10 žáků, 7 jich odešlo na Základní školu 

Václava Havla v Poděbradech, 3 odešli na Základní školu v Pečkách. 

Počet žáků, kteří přišli v průběhu školního roku 2021/2022: 

 do pátého ročníku: 3 

 do čtvrtého ročníku: 0 

 do třetího ročníku: 2 

 do druhého ročníku: 0 

 do prvního ročníku: 1 

Školní rok 2021/2022 zahájila škola s 20 žáky, po napadení Ukrajiny ze strany Ruska přijala škola ke 

studiu 6 ukrajinských dětí, všichni nově příchozí žáci v průběhu školního roku jsou tak ukrajinští 

uprchlíci. 

Doučování 

Škola byla ve školním roce 2021/2022 zapojena do projektu doučování, na něž je poskytnuta finanční 

podpora Evropské unie. Projekt si klade za cíl podpořit vzdělávání žáků ohrožených školním 

neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 

Chování žáků 

chování 1. pololetí  2. pololetí  

 žáci % žáci % 

velmi dobré 20 100 26 100 

uspokojivé - - - - 

neuspokojivé - - - - 
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Prospěch žáků 

prospěch 1. pololetí 
počet žáků 

1. pololetí 
% 

2. pololetí 
počet žáků 

2. pololetí 
% 

klasifikováni 20 100 26 100 

prospěli 20 100 26 100 

z toho s vyzn. 16 80 18 69,23 

neprospěli 0 0 0 0 

neklasifikováni 0 0 0 0 

 

Školní družina 

 počet oddělení:  1 

 počet žáků:  18 

Školská rada  

 Vznik: k 1. 1. 2006  

 Počet členů: 3 (1 rodič, 1 pracovník školy a 1 zástupce obce) 

 Zástupci rodičů:  paní Lipowská, zástupci školy: paní Šramotová, zástupci zřizovatele: paní 

Metelcová (předsedkyně ŠR) 

 

V průběhu školního roku jsme uspořádali nebo se zúčastnili různých akcí: 

Září 

 slavnostní zahájení školního roku 

 návštěva Včelího světa a Vodního domu v Hulicích  

 dopravní hřiště v Kolíně 

 „Sokolení“ v sokolovně Pečky 

 drakiáda na fotbalovém hřišti                             

Říjen 

 sběr papíru 

 Recyklohraní                          

Listopad 

 soutěž o nejhezčí svícen 

 tělesná výchova v sokolovně v Pečkách 
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Prosinec 

 program „Řemesla a jak se staví města“ v pečecké knihovně 

 zdobení stromku pro lesní zvěř a ptactvo 

 třídní vánoční besídky 

 vánoční zpívání v altánku školy za účasti rodičů 

Leden 

 zahajujeme kroužek Předškolák 

Únor 

 začíná plavecký výcvik 

 valentýnský den 

 masopust – jak jedli naši předkové 

 zimní stezka Vrbovou Lhotou – poznávání stop zvířat 

 pyžamový den 

Březen 

 hudební vystoupení kytaristy Jindřicha Kaulferse spojené se zábavným a vzdělávacím 

programem,  

 barevný den + den vody 

 beseda s ilustrátorkou knih 

Duben 

 pěvecká soutěž Já, s písničkou jdu jak ten ptáček 

 zápis do 1. ročníku 

 velikonoce ve škole (výstava výrobků dětí, kulturní vystoupení dětí MŠ i ZŠ na zahradě školy) 

 Den země 

 projektový den v hasičské stanici Říčany 

 čarodějnická stezka Vrbovou Lhotou zakončená opékáním buřtů na zahradě školy pro děti, 

rodiče i zaměstnance škol 

Květen 

 dopravní hřiště v Kolíně  

 sběr papíru 

 fotografování 

 návštěva ZUŠ Pečky + vystoupení v Senior resortu Pečky 

 projektový den „Společně bez konfliktů“ 

 výukový program v Ekocentru Huslík v Poděbradech 
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Červen 

 divadelní představení v divadle Gong v Praze 

 Den dětí, soutěže pro děti na zahradě školy,  

 letní kino pro děti ZŠ i MŠ spojené se spaním ve škole,  

 Divadelní pouť v Pečkách – divadelní představení dětí ZŠ i MŠ pro rodiče  

 škola v přírodě v Srbské Kamenici 

 po stopách výsadku Anthropoid – výchovně vzdělávací program v Praze 

 návštěva kolínské knihovny a prohlídka města Kolín 

 rozloučení se školním rokem 2021/2022, slavnostní „vykopnutí“ žáků 5. ročníku z naší školy 

 předání vysvědčení během plavby na lodi Král Jiří  

V celém školním roce jsme byli zapojeni do projektu Recyklohraní. Ekologickým tématům se 

dlouhodobě věnujeme při každé vhodné příležitosti, především v hodinách prvouky a přírodovědy. Žáci 

třídí odpad, škola využívá kontejnery na tříděný odpad, pravidelně se koná sběr starého papíru. 

 

Školní stravování 

 počty stravovaných žáků: 19 (od 1. 4. 2022 vzrostl počet na 22) 

 

Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

Ve školním roce 2021/22 neproběhla žádná kontrola. 

 

 

Zpracoval ve Vrbové Lhotě 14. 10. 2022    ředitel školy Mgr. Bc. Aleš Roll 

 

Školská rada ZŠ a MŠ Vrbová Lhota projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Vrbová 

Lhota za školní rok 2021/22 včetně příloh (Výsledovka příjmů a výdajů za rok 2021, Hodnocení výsledků 

vzdělávání Mateřské školy Vrbová Lhota 2021 – 2022 a Výroční zpráva ŠD 2021 - 2022). 

 

 

 

Ve Vrbové Lhotě dne 24. 10. 2022  předsedkyně Školské rady Markéta Metelcová 
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