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ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
1. Základní údaje o škole
ROZHODNUTÍ (č. j. MSMT – 47255/2012-62) Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ve věci zápisu ze dne 3. 1. 2013 o zařazení do sítě škol, předškolních
zařízení a školských zařízení podle v souladu s § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů a Výpisem správního řízení (č. j.MSMT-34938/2013-2)
podle ustanovení § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů ze
dne 30. 8. 2013 rozhodlo s platností od 1. 9. 2013 takto:
Do školského rejstříku se zapisuje:
1. Základní škola

IZO: 181 043 939

Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové
vzdělávací programy:
1. 79-01-C /01 Základní škola
denní forma vzdělávání – délka vzdělávání 9r.0měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 20
nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 20
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Královická 915, 250 01 Brandýs nad Labem
den zápisu do rejstříku: 3. 1. 2013
den zahájení činnosti: 1. 9. 2013
činnost školy bude vykonávat právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Ředitelka: Mgr. Jarmila Dvořáková
Trvalý pobyt: Lhota, Křenecká 52
277 14 Dřísy
Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.
Statutární orgán: Mgr. Jarmila Baker, nar. 12. 5. 1981
Trvalý pobyt: Vilová II 243
Vestec
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č. j. 146737/2012/KUSK/1) Krajský úřad Středočeského kraje
posoudil dne 30. 8. 2013 žádost právnické osoby s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a
MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Dřísy, Lhota, Křenecká 52 a
doplněné dne 28. 8. 2013 ve věci návrhu na zápis změny vedených v rejstříku škol
a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a rozhodl vyhovět s účinností od 1. 9.
2013 takto:
Do školského rejstříku se zapisuje:
2. Školní družina IZO: 181 044 587
Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
den zápisu do rejstříku: 3. 1. 2013
den zahájení činnosti: 1. 9. 2013
adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 20
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Královická 915, 250 01 Brandýs nad Labem
------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č. j. 119548/2014/KUSK) Krajský úřad Středočeského kraje
posoudil dne 13. 8. 2014 žádost právnické osoby s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a
MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Dřísy, Lhota, Křenecká 52, ze dne
7. 8. 2014 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a
školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a rozhodl vyhovět s účinností od 1. 9.
2014 takto:
U školského zařízení
Školní jídelna – výdejna
3. Školní jídelna – výdejna

IZO: 181 044 595

Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
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adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
den zápisu do rejstříku: 3. 1. 2013
den zahájení činnosti: 1. 9. 2013
Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 68
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Královická 915, 250 01 Brandýs nad Labem
Lesní 1595, 250 01Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č. j. 119548/2014/KUSK/1) Krajský úřad Středočeského kraje
posoudil v souladu s § 148 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů, dne 13. 8. 2014 žádost právnické osoby s názvem
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Dřísy,
Lhota, Křenecká 52, ze dne 7. 8. 2014 ve věci zápisu Mateřské školy, jejíž činnost
bude vykonávat právnická osoba s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
ŠKOLA TIP TOES s.r.o., do rejstříku škol a školských zařízení, a na základě § 143
odst.1 a podle § 148 odst.1 zákona č.561/2004 Sb. rozhodl této žádosti vyhovět
s účinností od 1. 9. 2014 se do školského rejstříku zapisuje:
4. Mateřská škola

IZO: 181 060 647

Mateřská škola
Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 48
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Lesní 1595, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Den zápisu do rejstříku: 13. 8. 2014
Den zahájení činnosti: 1. 9. 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č. j. 043161/2015/KUSK) Krajský úřad Středočeského kraje
posoudil dne 5. 5. 2015 žádost právnické osoby s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a
MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Dřísy, Lhota, Křenecká 52, ze dne
12. 3. 2015 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a
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školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodl s účinností od 1.
9. 2015 takto:
U školského zařízení
1) Školní družina

IZO: 181 044 587

Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 50
2) Školní jídelna – výdejna

IZO: 181 044 595

Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 98
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Královická 915, 250 01 Brandýs nad Labem
Lesní 1595, 250 01Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č. j. MSMT-13345/2015-4) Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy posoudilo dne 18. 6. 2015 žádost právnické osoby s názvem
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Dřísy, Lhota,
Křenecká 52, ze dne 7. 5. 2015 a doplňovanou ve dnech 18. 5. a 25. 5. 2015 ve
věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo s účinností od 1. 9. 2015 takto:
U školy
Základní škola

IZO: 181 043 939
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Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 50
------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č. j. 061918/2016/KUSK) Krajský úřad Středočeského kraje
posoudil dne 27. 4. 2016 žádost právnické osoby s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a
MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Křenecká 52, 277 14 Lhota, ze
dne 20. 4. 2016 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodl s účinností od 1.
9. 2016 takto:
U školského zařízení
Školní jídelna – výdejna IZO: 181 044 595
Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 118
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Královická 915, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Lesní 1595, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č. j. MSMT-14500/2016-4) Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy posoudilo dne 14. 6. 2016 žádost právnické osoby s názvem
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Křenecká
52, 277 14 Lhota ze dne 2. 5. 2016 a doplněnou dne 4. 5. 2016 ve věci návrhu na
zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s
§ 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů rozhodlo s účinností od 1. 9. 2016 takto:
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U školy
Základní škola

IZO: 181 043 939

Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 70

------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č. j. MSMT-11778/2018-2) Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy posoudilo dne 14. 5. 2018 žádost právnické osoby s názvem
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Křenecká
52, 277 14 Lhota ze dne 25. 4. 2018 ve věci návrhu na zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle
§ 149 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
rozhodlo s účinností od 1. 9. 2018 takto:
U školy
Základní škola

IZO: 181 043 939

Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 150
------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č. j. 053216/2018/KUSK) Krajský úřad Středočeského kraje
posoudil dne 21. 5. 2018 žádost právnické osoby s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a
MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Křenecká 52, 277 14 Lhota, ze
dne 25. 4. 2018 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodl s účinností od 1.
9. 2018 takto:
U školského zařízení
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Školní jídelna – výdejna IZO: 181 044 595
Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 198
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Královická 915, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Lesní 1595, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č.j. 152093/2020/KUSK) Krajský úřad Středočeského kraje posoudil
dne 5. 11. 2020 žádost právnické osoby s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a
MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Dřísy, Lhota, Křenecká 52, ze dne
26. 10. 2020 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a
školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodl s účinností od 1.
1. 2021 takto:
1) U školy
Mateřská škola

IZO: 181 060 647

Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 98
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Říčanská 1984/5, 101 00 Praha 10 Vinohrady
Den zápisu do rejstříku: 13. 8. 2014
Den zahájení činnosti: 1. 1. 2021
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2) U školského zařízení
Školní jídelna – výdejna IZO: 181 044 595
Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 248
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Říčanská 1984/5, 101 00 Praha 10 Vinohrady
------------------------------------------------------------------------------------------------------Od 1. 1. 2015 je ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty, a to na základě
Smlouvy o spolupráci ze dne 1. 1. 2015 včetně souhlasu s užíváním názvu
„Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty“.

Kontakty:
Jednatel: Mgr. Jarmila Dvořáková, tel:  739047470; e-mail: director@tiptoes.cz
Jednatel: Mgr. Jarmila Baker, tel.:  731483926; e-mail: info@tiptoes.cz
Název právnické osoby:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.

1. Škola sdružuje:
1. Základní škola

Kapacita 150 žáků

IZO: 181 043 939

2. Školní družina

Kapacita 50 žáků

IZO: 181 044 587

3. Školní jídelna výdejna
4. Mateřská škola

Kapacita 248 jídel

IZO: 181 044 595

Kapacita 98 dětí

IZO: 181 060 647

BÚ

7103276036/5500
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Obory
Základní škola

79-01-C/01

2.Vedení školy:
Ředitelka:

Mgr.Jarmila Dvořáková

IČO:

24256510

Tel.:

739047470

Web.:
e-mail:

http:// www.tiptoes.cz
director@tiptoes.cz

Statutární
orgán

Mgr.Jarmila Baker
Mgr.Jarmila Dvořáková

Tel.:

731483926

Web.:
e-mail:

http:// www.tiptoes.cz
info@tiptoes.cz

3. Školská rada:
Volby do Školské rady se konaly 12. 12. 2019
Seznam členů školské rady ve školním roce 2020/2021:
Zákonní zástupci nezletilých žáků:
Ivana Pučelíková, Hnězdenská 767/2C, Praha 8
Zástupci pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ:
Mgr. Jana Chlebounová, Labská 1989, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zástupci za zřizovatele školy:
Mgr. Hana Chlupová, V Pecích 1613, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Ve školním roce 2020/2021 se sešla Školská rada na jednání celkem třikrát:
7. 9. 2020, 11. 1. 2021, 29. 6. 2021.

2. Přehled oborů vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy
Název vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (79 – 01 – C / 01 Základní
škola)
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„KROK TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM“ - „STEP IN THE RIGHT DIRECTION“
Podle tohoto programu se ve školním roce 2013/2014 vzdělávali žáci 1. ročníku, ve
školním roce 2014/2015 žáci 1. a 2. ročníku, ve školním roce 2015/2016 žáci 1., 2,
a 3. ročníku, ve školním roce 2016/2017 žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku, ve školním roce
2017/2018 žáci 1. – 5. ročníku, ve školním roce 2018/2019 žáci 1. – 6. ročníku, ve
školním roce 2019/2020 žáci 1. – 7. ročníku a ve školním roce 2020/2021 žáci 1. –
8. ročníku.

3. Stručná charakteristika školy
Základní škola
realizuje svoji činnost v rekonstruovaných prostorech Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Brandýse nad Labem, Královická 915, 250 01 Brandýs nad
Labem.
Kromě prostor k pravidelné výuce, využívá škola pro svoji vzdělávací činnost také
sportovní vybavení Katedry tělovýchovy a sportu PedF UK Praha (tělocvičny a
plavecký bazén).
Materiální a prostorové podmínky odpovídají standardům a jsou v souladu
s požadavky RVP ZV.
Součástí školy je školní družina, která má k dispozici vlastní zázemí a ke svému
programu využívá prostory školy vhodné pro vlastní výchovně-vzdělávací činnost
(počítačovou učebnu s knihovnou, ale také prostory, které ke sportovním
činnostem jsou v budově UK PedF Praha – tělocvičnu, plavecký bazén,
horolezeckou stěnu atd.)
Školní jídelna je další součástí školy, nachází se přímo v budově, ve které sídlí
také základní škola. Stravování je zajištěno externím dodavatelem.

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
a) personální zabezpečení
průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený jen ze státního rozpočtu
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ze státního rozpočtu k 30. 9.
2020: 17,17
ZŠ
pedagogové
14,8
nepedagogové 2,8

ŠD
0,9
0

Celkem
15,7
2,8

Pedagogický sbor základní školy byl v prvním roce své činnosti dosti malý,
neboť byl zahájen provoz od 1. 9. 2013 pouze v 1. ročníku. První ročník vyučovala
tento školní rok ve všech předmětech kvalifikovaná ředitelka školy, která k
efektivnímu plnění svého programu, priority i oblastí na které se program školy
zaměřuje, využívala v hodinách současně externí pedagogické pracovníky se
specializací na jednotlivé oblasti vzdělávání, včetně externích pedagogů – rodilých
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mluvčí. Pedagogický sbor tak tvořila ředitelka, pomocný pedagogický pracovník
pro verbální jazykovou komunikaci v hodinách českého jazyka, pomocný
pedagogický pracovník – rodilý mluvčí – pro verbální jazykovou komunikaci
v hodinách anglického jazyka a v hodinách vedených metodou CLIL. Pedagogický
sbor se skládal také z pomocných pedagogických pracovníků se specializací na
další oblasti, na něž se školní vzdělávací program školy zaměřuje (hudební
výchovu, tělesnou výchovnou, výtvarnou výchovu a další). Pedagogický sbor
tvořila dále jedna vychovatelka školní družiny. Takto sestavený pedagogický sbor
pak realizoval v prvním školním roce ŠVP ZV s názvem „Krok tím správným
směrem – Step in the right direction“ s jeho základní prioritou i oblastmi zaměření.
V 1. ročníku vedla výuku všech předmětů kvalifikovaná ředitelka školy,
která navazovala odborně na bilingvní systém předškolního vzdělávání
(v současné době na soukromou britskou mateřskou školu). Rodilý mluvčí
(pomocný pedagogický pracovník pro verbální jazykovou komunikaci v anglickém
jazyce) bude každým rokem přecházet s dětmi z mateřské školy do 1. ročníku
základní školy, kde bude spolupracovat v hodinách AJ i v hodinách vedených
metodou CLIL s třídní paní učitelkou. Tím sledujeme plynulou návaznost již
osvojených komunikačních dovedností dětí z předškolního vzdělávání pro efektivní
výuku anglického jazyka i odborných předmětů vedenou metodou CLIL, kterou
zařazujeme již od 1. ročníku.
Na konci 1. ročníku je předpoklad, že žáci budou téměř na stejné jazykové
úrovni v anglickém i českém jazyce a proto od 2. ročníku budou hodiny anglického
jazyka i hodiny vyučované metodou CLIL vedeny třídními učiteli a rodilými
mluvčími.
Ve školním roce 2014/2015 byla zahájena výuka ve druhém ročníku. Výuka
metodou CLIL byla vyučována třídním učitelem a rodilým mluvčím.
Ve školním roce 2015/2016 byla zahájena výuka ve třetím ročníku. Výuka
metodou CLIL byla vyučována třídním učitelem a rodilým mluvčím.
Ve školním roce 2016/2017 byla zahájena výuka ve čtvrtém ročníku. Výuka
metodou CLIL byla vyučována třídním učitelem a rodilým mluvčím.
Ve školním roce 2017/2018 byla zahájena výuka v pátém ročníku. Výuka
metodou CLIL byla vyučována třídním učitelem a rodilým mluvčím.
Ve školním roce 2018/2019 byla zahájena výuka v šestém ročníku. Výuka
metodou CLIL byla vyučována třídním učitelem a rodilým mluvčím.
Ve školním roce 2019/2020 byla zahájena výuka v sedmém ročníku. Výuka
metodou CLIL byla vyučována třídním učitelem a rodilým mluvčím.
Ve školním roce 2020/2021 byla zahájena výuka v osmém ročníku. Výuka
metodou CLIL byla vyučována třídním učitelem a rodilým mluvčím.

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 9. 2020
věk

do 30 let 31 - 40 41 - 50 51 - 60 nad 60 let z toho důchodci
včetně
počet
8
6
6
1
2
0
z toho žen
5
5
6
1
2
0
průměrný věk pedagogických pracovníků: 39,6 let

Strana 12

c) kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona 563/2004 Sb.
stupeň vzdělání

počet pracovníků
Mgr.
Bc
15
2
5
0

vysokoškolské vzdělání pedagogické
vysokoškolské studium nepedagogické
vysokoškolské studium nepedagogické +
bakalářské pedagogické
střední s maturitou pedagogického směru
střední s maturitou nepedagogického směru
s DPS
střední s maturitou nepedagogického směru
bez DPS

jiné

0
1
0

počet plně kvalifikovaných pedagogů celkem: 17
počet nekvalifikovaných pedagogů celkem: 6

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhl distančně od 1. 4. do 30. 4.
2020.
Během zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se do naší školy
zapsalo celkem 19 dětí. Požadavky pro vstup do 1. ročníku k základnímu
vzdělávání splnilo 19 žáků. 1. září 2020 skutečně nastoupilo do 1. ročníku naší
školy 17 žáků.
počet prvních
tříd

1

počet dětí, které
nastoupily do první
třídy (včetně
studujících podle §
38)
17

z toho počet dětí
starších 6ti let

počet odkladů
pro příslušný
školní rok

3

1

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
školními vzdělávacími programy
- počet tříd a žáků
Údaje
Počet tříd:
k 30. 9. 2020
9

Počet žáků:

120
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Počet žáků
studujících podle
§ 38, 41
4

- průměrný počet žáků na třídu k 30.9.:
školní rok
2013/2014
14
2014/2015
7
2015/2016
17
2016/2017
13
2017/2018
12
2018/2019
13
2019/2020
13
2020/2021
13

-

zaměření tříd s rozšířenou výukou určitých předmětů, jejich specifikace: 0

-

výuka cizích jazyků k 30.9.2020
počet žáků
120
11
11
41

Jazyk
anglický
francouzský
německý
španělský

Základní myšlenkou Školního vzdělávacího programu „Krok tím správným směrem
– Step in the right direction“ je diferencovaná výuka žáků podle jejich talentu,
nadání a zájmů se zaměřením na efektivní jazykové vzdělávání v návaznosti na
mateřskou školu - osvojování anglického jazyka za podpory pedagogů učitelů –
rodilých mluvčí metodou CLIL. Zařazením metody CLIL do školního vzdělávacího
programu sledujeme dva základní cíle – rozvoj cizího (anglického) jazyka a
druhého nejazykového předmětu. Oba tyto cíle jsou stejně důležité. Zařazením
metody CLIL kombinujeme rozšiřování slovní zásoby – osvojování terminologie v
daných (vzdělávacích oblastech) předmětech v anglickém jazyce a dosahování
vzdělávacích cílů nejazykových předmětů a to po celých hodinách. Takto je také
zpracován učební plán, kde jsou uváděny celé hodiny vedené metodou CLIL u
jednotlivých předmětů. V těchto hodinách, které jsou v učebním plánu vyznačeny
názvem metody „CLIL“ se jedná o celé hodiny výuky nejazykových předmětů
v anglickém jazyce, kde si žáci osvojují metodou CLIL terminologii daného
předmětu, výstupem takto vedených hodin je především naplňování vzdělávacích
cílů a plnění standardů daného nejazykového předmětu. Anglický jazyk plánujeme
integrovat do nejazykových předmětů postupně ve všech ročnících na 1. a 2.
stupni. Bezpečné prostředí pro nabývání obou cílů zajišťujeme také personálně,
kde v těchto hodinách vedených metou CLIL spolupracuje s třídním učitelem rodilý
mluvčí. Pro možnost efektivní realizace takto postavené strategie bilingvního
vzdělávání pro školáky, kteří přicházejí z jiných mateřských škol, je důležitá výuka
vedená třídním učitelem. Hodiny metodou CLIL s pomocným pedagogem – rodilým
mluvčím pomáhají také k integraci cizinců, kteří k nám přicházejí z rodin anglicky
hovořících.
- výsledky zápisů do prvních tříd
počet prvních
počet dětí přijatých
tříd
do prvních tříd
1

19

z toho počet dětí
počet odkladů pro
starších 6ti let
příslušný školní rok
(nástup po odkladu)
3
1
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-

prospěch a chování žáků

prospěch
klasifikováni
prospěli
neprospěli
neklasifikováni
chování
velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé

počet žáků
128
128
0
0
počet žáků
128
0
0

7. Údaje o prevenci rizikového chování žáků a řešení šikany
Prevence rizikového chování žáků a řešení šikany je ve škole průběžně
zajišťována předpisy školy, které jsou podle aktuálních potřeb vyhodnocovány,
konzultovány a jsou přijímána okamžitá opatření. Vedle Plánu poradenských
služeb ve škole je také realizován všemi pedagogickými pracovníky pod vedením
Školního metodika prevence – Mgr. Kateřiny Ďurišové. Preventivní primární
program, jehož hlavní náplní je:
- koordinace a podílení se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci
rizikového chování žáků a řešení šikany
- poskytování informací a metod. pomoci vyučujícím v oblasti prevence rizikového
chování žáků a řešení šikany a koordinace vzdělávání pedagogů v této oblasti
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování,
vznikem jakýchkoli forem rizikového chování na škole, tedy i šikany (spolupráce s
tříd. učiteli a VP), poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich
zákonným zástupcům (možnost využití konzult. hodin nebo domluvy jiného
termínu)
- třídní učitelé se podílí na realizaci Preventivního programu a na pedagogické
diagnostice vztahů ve třídě
- úzká spolupráce s výchovnou poradkyní
- účast na příslušných seminářích organizovaných pro ŠMP
- spolupráce s okres. metodikem prevence a PPP, vedení a průběžné
aktualizování databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence, institucí a
organizací týkajících se prevence
- doplňování „knihovničky ŠMP a VP“ vhodnou literaturou
- spolupráce při podpoře vytváření mimoškolních aktivit pro žáky, začleňování
prevence rizikového chování a všech forem šikany do výuky vhodných předmětů,
při řešení některých výchovných problémů apod.
- průběžné mapování situace ve škole z hlediska sociálně patologických jevů,
projevů rizikového chování a prevence šikany
Zajištění aktivit a informací pro rodiče žáků v rámci prevence:
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- informace rodičům o práci VP a ŠMP, upozornit na nejčastější rizikové jevy.
Aktivity pro vyučující v rámci prevence:
- 1 - 2 přednášky odborníka pro vyučující z oblasti prevence rizikového chování
žáků a prevence všech forem šikany, případně pedagogiky nebo psychologie – ve
škole, termín dle aktuální nabídky a možností lektora
- pravidelné semináře pro ŠMP a VP organizované PPP,
- další vzdělávací semináře nebo přednášky v oblasti prevence dle zájmu
vyučujících a aktuální nabídky.
Prevenci rizikového chování žáků a prevenci všech forem šikany vytváříme
především prostřednictvím školního poradenského pracoviště, celkové atmosféry
školy, pozitivních a blízkých vztahů mezi učiteli a žáky, úzkou spoluprací s rodiči.
Velký důraz klademe na vytváření a respektování funkčních pravidel, na práci
s chybou, aktivní řešení problémů. V této oblasti škola navázala úzkou spolupráci
s Pedagogickou, právní a psychologickou poradnou Dr. Z. Kašparovou & Dr. K.
Kašparem, kde odborní pracovníci PaedDr. Zdeňka Kašparová a JUDr. Karel
Kašpar pravidelně dvakrát ve školním roce aktivně pracují s tématy prevence jak
s žáky, tak také vedou diskuse se všemi učiteli.

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
téma vzdělávání rozsah
Bezpečné používání 8 hodin
chemických látek a
směsí v chemické
výuce
Nutná příprava na
7 hodin
kontrolu z ČŠI
v mimořádné době
(4.11.2020)

počet účast.
Ing. Lenka Kočí

vzdělávací instituce
Dekra CZ a.s., č. akreditace
MSMT- 15512/2018-1-449

Mgr. Jana
Chlebounová

Nakladatelství Forum, s.r.o.

Učíme se venku –
podzim 2020

4 hodiny

Mgr. Ivana
Čiháková

Jak vést obtížný
rozhovor I.
(23.11.2020)

8 hodin

Mgr. Kateřina
Ďurišová

Za podpory MŽP, MŠMT,
Nadace Blížksobě, Net4gas a
Vzdělávacího centra Tereza.
Mgr. Michaela Veselá, Staré
Sedlo 92, 398 07 Orlík nad
Vltavou, č. akreditace
MSMT 7415/2018-1-303
Mgr. Michaela Veselá, Staré
Sedlo 92, 398 07 Orlík nad
Vltavou, č. akreditace
MSMT 7415/2018-1-303
Mgr. Michaela Veselá, Staré
Sedlo 92, 398 07 Orlík nad
Vltavou, č. akreditace
MSMT 13492/2018-1-538
Gastromon

Jak vést obtížný
16 hodin Mgr. Kateřina
rozhovor II. (23.11. –
Ďurišová
24.11. 2020)
Školní poradenství
(24.11.2020)

8 hodin

Aktuální hygienické 4 hodiny
předpisy 30.11.2020

Mgr. Kateřina
Ďurišová

Mgr. Hana
Chlupová
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Seminář: ČŠI
Prezentace národní
zprávy TIMSS
(8.12.2020)
Seminář: Čtením a 24 hodin
psaním ke
kritickému myšlení –
MAP (9/2020 –
01/2021)
Seminář: Tvorba
4 hodiny
ŠVP v Tip Toes
Schools (01/2021)
Noc vzdělávání –
6 hodin
úvod s ministrem
školství (7.4.2021)

Mgr. Helena
Vodová

Mgr. Helena
Vodová

Mgr. Helena
Vodová
Mgr. Ivana
Čiháková

(Badatelství jako styl výuky,
Karty Bezrákosky jako nástroj
řešení kázeňských problémů,
Rozvoj myšlení na bázi her,
Čtenářská dílna)

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Projektové dny, aktivity:
8.9.2020

Cyklovýlet – pro žáky 6. ročníku

23.9.2020

Dějepisná exkurze – pro žáky 6., 7. a 8. ročníku do Archeoparku Všestáry.

14.10.2020 – Základní škola uzavřena z důvodu koronavirové epidemie – distanční
17.11.2020
výuka.

27.12.2020 – Uzavření školy z důvodu koronavirové epidemie – distanční výuka.
10.1.2021

1.3.2021
11.4.2021

– Uzavření školy z důvodu koronavirové epidemie – distanční výuka.

28.6.2021

Školní výlet do Prahy – pro žáky 6., 7. a 8. ročníku

28.6.2021

Školní výlet do Prahy – pro žáky 6., 7. a 8. ročníku

21.6.
25.6.2021

28.6.2021

– Škola v přírodě – pro žáky 1. – 9. ročníku, Juniorhotel Roxana v Rokytnici
nad Jizerou
Školní výlet do Prahy – pro žáky 6., 7. a 8. ročníku
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29.6.2021

Výlet do ekofarmy – pro žáky 3. ročníku. Žáci pokračovali v prohlídce a
navázali tak na loňskou návštěvu.

Škola v přírodě:
V termínu od 21. 6. do 25. 6. 2021 se zúčastnilo 100 žáků 1. – 8. ročníku základní
školy „Školy v přírodě“ v Juniorhotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou.

Spolupráce školy s veřejností:
Nejméně dvakrát ročně pořádá škola pro zákonné zástupce společné rodičovské
schůzky, čtyřikrát ročně jsou nabízeny rodičům konzultační hodiny, kde mohou
využít osobní konzultace v jazyce českém i anglickém. Každé čtvrtletí dostávají
rodiče slovní hodnocení žáků a to také v jazyce českém i anglickém. Každý měsíc
dostávají rodiče elektronickou poštou „Plán aktivit“ s rozpisem projektových dnů,
organizace a termínů všech plánovaných aktivit školy na toto období. Každý týden
obdrží rodiče elektronickou cestou aktuální informace od vedení školy
k plánovaným činnostem, učební plán na následující týden v jazyce českém i
anglickém – tematickou, či projektovou výuku. Všechny informace se také
zveřejňují na přístupné informační tabuli u vchodu do školy, kde se s nimi mohou
zákonní zástupci také seznámit.
Rodiče jsou zváni k nejrůznějším akcím školy, mohou se podílet na jejich
organizaci, či být pouhým divákem.
Rodiče jsou zváni v průběhu roku na „Odpolední posezení u čaje“ kde mohou
s učiteli neformálně hovořit o dětech.
Škola také pořádá odpolední dílny společně s rodiči – pletení a zdobení vánočních
věnečků, pletení pomlázek a výroba velikonočních věnečků. Ke dni matek je
připraven školní program tak, abychom mohli maminky do připravených činností
vhodně zapojovat, v měsíci červnu pak pořádáme sportovní odpoledne se
zapojením tatínků.
Škola připravuje pravidelně vánoční a letní veřejné vystoupení žáků, které se však
tentokrát díky koronavirové pandemii nemohlo uskutečnit.

10. Cizí státní příslušníci k 30.9.2020:
stát
Bulharsko
Kazachstán
Polsko
Slovenská republika
Turecko
Velká Británie

počet žáků
1
1
1
1
2
1
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11. Mimoškolní aktivity – soutěže
Filosofie naší školy upřednostňuje týmovou spolupráci před soutěžením, proto
škola pořádá soutěžní aktivity pouze výjimečně. Aktivity školy jsou více zaměřeny
na prezentaci dovedností a získaných vědomostí, na kolektivní činnosti zaměřené
na spolupráci a vzájemné podpoře žáků. Sportovní měření sil provozují naši žáci
v rámci školy a při individuálně provozovaných sportech.

12. Školní družina, zájmová činnost:
počet oddělení
školní družina

1

počet žáků
k 30.9.2020
20

Zájmové činnosti
Zájmovou činnost tento školní rok škola neorganizovala z důvodu koronavirové
pandemie.

13. Školní stravování
Probíhá přímo v budově školy, školní jídelna – výdejna zajišťuje stravování pro
žáky naší školy externím dodavatelem – Českou jídelnou – zařízení školního
stravování, s.r.o.

14. Ve školním roce 2020/2021 neproběhly na naší škole žádné
kontroly. Poslední kontroly:
ČŠI
Provedená kontrola ČŠI byla v květnu 2014.
Závěr ze zprávy ČŠI:
Škola dosahuje u žáků velmi kvalitních výsledků především v jazykové a sociální
oblasti, v samostatnosti. Hospodárně a účelně škola využívá státní finanční
prostředky.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Provedená kontrola byla uskutečněná dne 27. 09. 2019.
Místo kontroly – Školní jídelna-výdejna při ZŠ TIP TOES
Závěr: V rámci sledovaných ukazatelů dle nařízení 852, nařízení 178, nařízení
1169, zákona 258, zákona 110 a vyhlášky 137 nebyly zjištěny závady.

15. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Ve školním roce 2020/2021 byla škola zapojena do mezinárodního programu
eTwinning.
Ve školním roce 2020/2021 byla škola zapojena do programu „Školou pro
demokracii“ – škola je součástí celorepublikové sítě škol se žákovským
parlamentem.

16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
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Ve školním roce 2020/2021 byla naše škola zapojena do dalšího vzdělávání v
rámci celoživotního učení:
Mgr. Kateřina Ďurišová – studium na UK PedF v Praze:
„Studium pro výchovné poradce“ v délce 4 semestrů.
Studium bylo hrazeno z prostředků školy.

17. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z jiných zdrojů
Ve školním roce 2020/2021 realizovala naše škola
- Projekt pro Tip Toes r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010569 podpořený
z výzvy:
MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro
MŠ a ZŠ II.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora MŠ a ZŠ
(školní asistent) a na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
dětí v MŠ.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně
usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v
klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.
Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.
- Výzva MŠMT - o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti
základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem
není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2020
Školní kurikulum a jeho struktura č.j. MSMT-39446/2019-1
- Výzva MŠMT - o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti
základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem
není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021
Distanční a kombinované vzdělávání. Digitální kompentence (žádost
25.3.2021), č.j. MSMT-4327/2021-1
- Projekt pro Tip Toes r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018933 podpořený z výzvy č.
02_20_080 Šablony III – „Tip Toes – Šablony III.“
- Projekt pro Tip Toes r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00115340 – Vybavení
odborné výuky ZŠ Tip Toes (7/2021)
- Výzva MŠMT – Výzva na podporu návratu do škol pro základní školy, střední
školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný
svazek obcí, pro kalendářní rok 2021, č.j. MSMT-14025/20211-4 (náklady od
1.9.2021)

18. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
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Ve školním roce 2020/2021 nebyla podána žádná žádost o informace (a nebylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti).
Ve školním roce 2020/2021 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
Ve školním roce 2020/2021 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto
zákona.
Ve školním roce 2020/2021 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v
§ 18 odst. c) až f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Výroční zpráva ředitelky školy za školní rok 2020/2021
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o. © 23. 8. 2021
Předkladatel: Mgr. Jarmila Dvořáková
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