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1. Základní údaje 
 
Základní škola Otevřeno, z. ú. 
IČO: 041 44 449 
RED IZO: 691 009 724 
Kód oboru: 79-01-C/01 
Právní forma: zapsaný ústav 
Nejvyšší povolený počet žáků: 42 
 
Součásti školy:  
Školní družina, IZO: 181081806; nejvyšší povolený počet žáků: 25 
Školní klub, IZO: 181081814; nejvyšší povolený počet žáků: 10 
Školní jídelna – výdejna, IZO:181081822; nejvyšší povolený počet stravovaných: 42 
 
Sídlo školy: U Školy 225, 294 71  Benátky nad Jizerou 
Adresa školy: Miroslava Soumara 2, 294 71  Benátky nad Jizerou  
 
Zřizovatelka školy: Kateřina Fajfrová, DiS. 
Ředitelka školy: Mgr. Blanka Kaválková (září 2016 – leden 2017); Mgr. Milada Staňková (leden 
2017 – nyní) 
Vedoucí vychovatelka školní družiny: Kateřina Fajfrová, DiS. 
Složení školské rady (od 15. března 2017): Markéta Bühler – předsedkyně, Lenka Petrlíková 
Mašková, Ing. arch.Olga Novotná, Kateřina Fajfrová, DiS., Mgr. Blanka Kaválková, Hana 
Bahníková 
Hospodářka školy: Lenka Petrlíková Mašková 
 
Telefonní kontakt: +420 775 533 369 
E-mail: info@zsotevreno.cz 
Webové stránky školy: www.zsotevreno.cz 
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2. Charakteristika školy 
 
 
Základní škola Otevřeno vznikla z iniciativy rodičů s cílem poskytnout dětem šťastnou cestu za 
poznáním. Své dveře žákům otevřela 1. 9. 2016. Škola se nachází v klidné části města Benátky 
nad Jizerou v blízkosti přírody – lesoparku a zámeckého parku. Poloha školy napomáhá k 
naplňování koncepce školy zaměřené na harmonický rozvoj osobnosti každého žáka. Jednou z 
priorit je umožnit dětem výuku a pohyb v přírodě. Budova, ve které se škola nachází, je z velké 
části hotel. Prostor, ve kterém dříve byla restaurace, byl v průběhu léta 2016 přebudován na 
školu. Ve školním roce 2016/17 měly děti k dispozici dvě velké učebny, velkou komunitní místnost, 
která byla využívána také zároveň jako jídelna. V průběhu roku byl vybudován také ponk pro 
pracovní činnosti. 
 
Základní škola zahájila svou činnost s 23 žáky v jedné, věkově smíšené, třídě. V průběhu roku se 
počet žáků navýšil na 26. Děti pracovaly dle potřeby v proměnných učebních skupinách. Děti se 
vzdělávaly podle ŠVP Šťastná cesta za poznáním. 
 
Naše škola nenásleduje jeden striktně vyhraněný pedagogický směr, pedagogové do výuky žáků 
efektivně zapojují prvky z nejrůznějších pedagogických směrů, jako je Montessori, zážitková 
pedagogika, projektové a činnostní vyučování apod. K hodnocení prospěchu a chování žáků je 
využíváno slovního hodnocení, jakožto komplexně pojaté zpětné vazby, která odráží individuální 
pokrok v procesu učení, poznávání a osobním rozvoji každého dítěte, a zároveň podporuje jeho 
vnitřní motivaci a pozitivní vztah k celoživotnímu procesu učení. Nižší počet žáků v učební skupině 
umožňuje pedagogům uplatňovat individuální přístup ke každému žákovi, respektovat jeho 
individuální tempo a umožnit mu rozvíjet jeho jedinečný potenciál.  
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3. Aktivity školy 
 
 
V průběhu školního roku děti pracovaly na několika 
projektových tématech. Při zahájení provozu školy to byl 
projekt Já. Děti poznávaly sebe samé, své nové kamarády 
i nový prostor školy. Dále také vytvářely pravidla 
společného soužití. Navazovala témata Náš region, 
Podzim a stromy, Ovoce a zelenina, Řemesla, Vesmír, 
Země, Vznik života na Zemi a Živá příroda. V rámci těchto 
témat děti navštívily muzeum, informační centrum i 
městský úřad města Benátky nad Jizerou, hvězdárnu, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, čističku odpadních vod a 
Ekocentrum Zahrada v Mladé Boleslavi. Přímo ve škole 
nás navštívila firma Marstafit s programem tematických 
pokusů, děti si například měly možnost vyrobit čističku 
vody. 
 
Mimo rámec projektového učení děti vyslechly přednášku 
o geocachingu a následně se vydaly do terénu hledat 
„kešky“, navštěvovaly benáteckou knihovnu, účastnily se 
projektu Lego ve Sboru Církve bratrské, navštívily výstavu 
Zemědělec a Jaro s koňmi na Výstavišti v Lysé nad 
Labem, prohlédly si farní kostel Sv. Máří Magdalény a 
vyslechly vyprávění o původně židovském a později také 
křesťanském svátku „velkých nocí“. Přímo ve škole nás 
navštívila buddhistická mniška z Tibetu.  
 
V průběhu roku jsme vyjeli na několik celodenních výletů. 
Navštívili jsme firmu Rodas v Šestajovicích, která vyrábí 
mýdla, svíčky, kosmetiku ale také výbornou čokoládu. 
Podnikli jsme několik výletu na kolech po okolí Benátek. 
Navštívili jsme ZOO Chleby a Letiště Václava Havla. Na 
konci školního roku jsme vyjeli na čtyřdenní školu 
v přírodě do RS Poslův Mlýn u Doks. 
 
Mezi akce pro veřejnost, které jsme sami pořádali, patřil 
podzimní a jarní bazárek dětského oblečení spojený s akcí 
„votoč vohoz“, při které docházelo ke směňování 
dospěláckých šatníků. Dále se ve škole uskutečnilo 
cestovatelské vyprávění o putování po Izraeli, které bylo 
obohaceno i autentickými gastronomickými zážitky. Naše 
škola se prezentovala na akcích Festival chytrého učení v 
Mladé Boleslavi a Vzdělávání v přírodě – inspirativní 
setkání v Lysé nad Labem.  
 
Akce pořádané pouze pro rodiče byli rodičovské schůzky 
a přednáška od Blanky Kaválkové „V jakých modelech 
vztahů a komunikace žijeme a o jaký model se ve škole 
opíráme“. Rodiče také měli možnost vyjádřit své názory na 
provoz školy při moderované diskuzi bez přítomnosti 
zřizovatelů a zaměstnanců školy. V návaznosti na tuto 
diskuzi proběhlo ještě dotazníkové šetření, kterého se 
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zúčastnila většina rodin. Hodnocení bylo většinou 
pozitivní. Chybějící informace, které někteří postrádali, 
jsme doplnili na nejbližší rodičovské schůzce. 
 
V neposlední řadě je potřeba zmínit slavnosti školy. 
Setkání, při kterých se potkávají děti, učitelé, rodiče a celé 
široké příbuzenstvo dětí. Ve školním roce 2016/17 to byla 
zahajovací slavnost, vánoční besídka a slavnost na 
zakončení školního roku. 
 
Po celý školní rok probíhala dopolední družina v čase od 
7.30 do 8.30 a odpolední družina od 13.00 do 16.30. Čas 
odpolední družiny děti často využívaly pro spontánní hru 
venku. Vedle obvyklých výtvarných aktivit, které většinou 
navazovaly na projektovou činnost z výuky, byla odpolední 
družina obohacena ještě o pouštění draků, hraní 
deskových her, řádění v Centru Jungle, koncert lesních 
rohů, návštěvu včelaře a tradiční radovánky vycházející 
z lidových slavností. Děti měly možnost využít kroužků 
angličtiny s rodilou mluvčí, hry na flétnu a také kurzu 
Mindfulness. 
 
Zapojili jsme se do akcí Sněhuláci pro Afriku, Literární 
projekt Městské knihovny Benátky nad Jizerou, Ukliďme 
Česko, Rozsvěcení vánočního stromu, Prvomájový 
jarmark a pomoc kambodžské škole. 
 
V průběhu roku jsme sepsali několik žádostí o dotace na 
projekt Trnkova zahrada, který by umožnil expandovat 
odpolední družinou i výukou to přilehlé zahrady 
Římskokatolické farnosti. Žádosti bohužel nebyly 
schváleny k podpoře. 
 
V průběhu roku škola spolupracovala se Spolkem Mondík, 
který provozuje Lesní klub v Benátkách nad Jizerou, dále 
také s Mateřským centrem Benátky a se skupinou trubačů, 
kteří ve škole mají pravidelné zkoušky. 
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4. Personální zajištění školy 
 
 
V průběhu prvního školního roku docházelo ke změnám v rozsahu personálního zajištění, 
nicméně jsme se vždy snažili o zajištění provozu těmito funkcemi a úvazky: 
 
1 ředitelka (poloviční úvazek) 
1 třídní učitelka (celý úvazek) 
2 učitelky (celý a zkrácený úvazek) 
1 asistentka pedagoga (celý úvazek) 
1 výchovná poradkyně (zkrácený úvazek) 
1 provozní pracovnice (zkrácený úvazek) 
1 hospodářka školy (zkrácený úvazek) 
2 družinářky (zkrácený úvazek) 
1 školník (zkrácený úvazek) 
 
Pedagogičtí zaměstnanci: 
Mgr. Blanka Kaválková 
Mgr. Milada Staňková (od ledna 2017) 
Hana Bahníková 
Mgr. Jiřina Botošová, DiS. 
Mgr. Kateřina Nejedlá (do července 2017) 
Mgr. Tereza Divišová (do července 2017) 
Pavla Michálková (od listopadu 2016 do dubna 2017) 
Dana Salačová 
Kateřina Fajfrová, DiS. 
 
Provozní pracovníci: 
Ivana Kubová (do června 2017) 
Lenka Petrlíková Mašková 
Josef Soukup 
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5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
V rámci dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků a s ohledem na potřeby školy zajistilo vedení 
školy proškolení celého sboru v partnerské komunikaci, které proběhlo na víkendovém pobytu 
v dubnu 2017. Kurz Zkušeností k respektování byl akreditován MŠMT a jeho lektorkou byla Mgr. 
Blanka Kaválková, která je u nás ve škole výchovnou poradkyní. Díky časté přítomnosti výchovné 
poradkyně v provozu školy mají všichni učitelé i vychovatelé možnost konzultací nad aktuálními 
problémy.  
 
Všichni učitelé mají během školního roku možnost nahlédnout a inspirovat se v provozu jiných, 
inovativních škol. V tomto školním roce jsme navštívili ZŠ Hučák v Hradci Králové, ZŠ Na rovině 
Chrudim, ZŠ Školamyšl Litomyšl a ZŠ Livingston v Praze. 
 
Třídní učitelka Hana Bahníková zahájila vysokoškolské studium na ZČU v Plzni, Fakultě 
pedagogické (studijní program: Celoživotní vzdělávání; studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) a 
dále se vzdělává absolvováním těchto kurzů, seminářů a setkání: 
• navazující kurz Letní školy s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ – kurz byl akreditován MŠMT  
• Otevřená hodina matematiky vedená Hejného metodou – kurz byl akreditován MŠMT  
• Seminář Slovní hodnocení  
• Setkání učitelů inovativních škol  - matematika, angličtina 
 
Ředitelka školy Mgr. Milada Staňková absolvovala dvě setkání zřizovatelů a ředitelů školních 
zařízení. 
 
Mgr. Jiřina Botošová 
• Základy Hejného vyučovací metody – kurz byl akreditován MŠMT  
• Zábavné pokusy a hry pro 1. Stupeň 
 
Mgr. Tereza Divišová  
• Základy Hejného vyučovací metody – kurz byl akreditován MŠMT  
 
Mgr. Blanka Kaválková  
• Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků – kurz byl akreditován MŠMT 
• Konference Cesty ke vzdělávání - praxe alternativ 
  
Pavla Michálková 
• Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků – kurz byl akreditován MŠMT 
• Konference Cesty ke vzdělávání - praxe alternativ 
 
Dana Salačová 
• Základy Hejného vyučovací metody – kurz byl akreditován MŠMT  
• Setkání učitelů inovativních škol  - inspirace pro družinu 
 
Ivana Kubová  
• Asistent pedagoga – kurz byl akreditován MŠMT 
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6. Prevence sociálně patologických jevů 
 
 
V tomto školním roce ve škole působí výchovná poradkyně a školní metodik prevence a byl 
vytvořen Minimální preventivní program prevence rizikového chování (dále jen jako MPP). MPP je 
dokument školy, který cílí na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a 
sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně-komunikativních dovedností, je přílohou ŠVP. Cílem je ve 
spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná 
orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, bude si vážit svého 
zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. V 
následujících školních letech je základním principem preventivní strategie na naší škole 
osvojování zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů 
sebepoškozujícího chování, projevů agresivity a porušování zákona. Pouze dítě zdravé, 
spokojené a sebevědomé má větší šanci odolat negativním vlivům okolí. Konkrétním cílem je 
vytvářet bezpečné, tvořivé a kooperativní prostředí, které naplňuje potřeby žáků i učitelů.  
 
 

7. Údaje o zápisu a o výsledcích žáků u přijímacích zkoušek 
 
Zápis k povinné školní docházce proběhl v termínu 5. 4. 2017 v čase 14 – 17 hod v budově školy. 
Probíhal podle předem platných kritérií k zápisu, která byla zveřejněna na webu školy. Po 
proběhlé inspekční kontrole vyřazujeme pro příští rok body: účast na zápisu a účast na týdnu 
otevřených dveří. Účast na zápisu a týdnu otevřených dveří bude nadále pouze fakultativní. K 
zápisu se dostavilo 7 uchazečů a všichni byli přijati. Výsledky zápisu byly zveřejněny na webových 
stránkách školy v předem stanoveném termínu, následně písemně doručeny jednotlivým 
uchazečům, resp. jejich zákonným zástupcům. 
 
Škola provozovala pouze 1. stupeň základního vzdělávání. V pátém ročníku přestoupila jedna 
žákyně na osmileté gymnázium. 
 
 

8. Údaje o žácích školy a 
výsledcích vzdělávání 
 
 
Pedagogové hodnotí žáky pomocí slovního 
hodnocení, které žáci dostávají na konci 
každého pololetí jako vysvědčení a které je 
potvrzením o pokrocích v jejich znalostech a 
dovednostech. V hodnocení je formulována 
úroveň dosažených výstupů, které jsou pro 
daný ročník závazné.  
 
Škola po prvním roce provozu zatím nemá 
dostatečné podklady pro hlubší analýzu 
výsledků vzdělávání. Všichni žáci prospěli a 
postoupili do vyššího ročníku. 
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
 
V květnu 2017prošla naše škola poprvé kontrolou České školní inspekce, která přišla na naši 
žádost. Hodnocení bylo velmi pozitivní a podpořilo nás v další činnosti.  
 
Inspektorky ocenily tyto silné stránky: 
- naplňování ucelené systémové koncepce nastavující reálné inovativní cíle, metody i organizaci 
vzdělávání  
- všemi pedagogy sdílené priority školy a aktivní využívání stanovených vzdělávacích strategií 
- účinná pozornost školy věnovaná osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků 
- partnerství se zákonnými zástupci žáků pozitivně ovlivňující atmosféru vzdělávání 
 
Inspekční zpráva popsala tyto slabé stránky: 
- nižší účinnost řízení pedagogického procesu negativně se projevující v průběhu vzdělávání 
nižších ročníků 
- rizika v zajištění kvalitního zájmového vzdělávání ve školní družině (působení nepedagogického 
zaměstnance školy, absence vhodných venkovních prostor negativně ovlivňující volbu zájmových 
činností)  
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10. Základní údaje o hospodaření školy ve školním roce 2016/17 
 
 
Výnosy: 1.9.2016 - 31.12.2016 01.01.2017 - 31. 8. 2017 Celkem za období 
Dary fyz. a právn. osob 20 896 Kč 26 650 Kč 47 546 Kč 
Dary ve formě materiálu a služeb 153 908 Kč 97 000 Kč 250 908 Kč 
Příjmy za tábor a kroužky 20 280 Kč 54 780 Kč 75 060 Kč 
Školné a stravné 2016/2017 222 800 Kč 604 170 Kč 826 970 Kč 
Dotace od MŠMT 296 420 Kč 789 015 Kč 1 085 435 Kč 
Dotace od ÚP 38 592 Kč 37 773 Kč 76 365 Kč 
Příjmy celkem za období 752 896 Kč 1 609 388 Kč 2 362 284 Kč 
        
Náklady: 1.9.2016 - 31.12.2016 01.01.2017 - 31. 8. 2017 Celkem za období 
Náklady na organizaci tábora a 
kroužků 40 704 Kč 24 410 Kč 65 114 Kč 
Materiální vybavení školy 51 733 Kč 118 821 Kč 170 554 Kč 
Občerstvení na akce školy 0 Kč 4 430 Kč 4 430 Kč 
Opravy a revize zařízení 36 Kč 4 413 Kč 4 449 Kč 
Nájemné a energie 44 000 Kč 49 645 Kč 93 645 Kč 
Stravování dětí 95 178 Kč 133 741 Kč 228 919 Kč 
Ostatní služby 189 536 Kč 169 498 Kč 359 034 Kč 
Mzdové náklady vč. zákonného 
pojištění 329 148 Kč 921 360 Kč 1 250 508 Kč 
Vzdělávání 2 813 Kč 5 627 Kč 8 440 Kč 
Jiné náklady 1 585 Kč 11 087 Kč 12 672 Kč 
Výdaje celkem za období 754 733 Kč 1 443 032 Kč 2 197 765 Kč 
        
Výsledek hospodaření za školní rok 2016/2017   164 520 Kč 
        Náklady celkem za účetní rok 2016 840 525 Kč   
Výnosy celkem za účetní rok 2016 951 026 Kč   
Hospodářský výsledek za rok 2016 110 501 Kč   
 
 

11. Poděkování 
 
 
Za uplynulý, náš první, školní rok bychom rádi poděkovali především celému týmu, který byl každý 
den ve škole s žáky, a snažil se o šťastnou cestu za poznáním 
 
Vedle osob zapojených přímo v provozu nás podporovala řada rodin i jednotlivců, bez jejichž 
pomoci by nebylo naše snažení tak radostné.  
 
A v neposlední řadě chceme poděkovat za všechny finanční i materiální dary, které podpořily naši 
činnost. 
 
Děkujeme Vám všem. 
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Výroční zprávu o činnosti školy vypracovaly Mgr. Milada Staňková, Kateřina Fajfrová, DiS. a 
Lenka Petrlíková Mašková ve spolupráci s dalšími členy týmu. 
 
V Benátkách nad Jizerou dne 4. září 2017 
 
Schváleno Správní radou dne 9. září 2017 
Schváleno Školskou radou dne 11. září 2017 
 
 
 
 
 
Podpis ředitelky školy: 
 
 
 


