Výroční zpráva
Smart Academia základní škola, s. r. o.
školní rok 2017/2018
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Úvodní slovo ředitelky

Vážení a milí rodiče, přátelé školy.
máme za sebou další školní rok, rok 2017/2018. Rok poctivé mravenčí práce. Rok úsměvů, rok
konfliktů, rok ponaučení, rok objevování vlastního já naší školy. Rok hrdosti, rok krásných
zážitků. Rok zkušeností, ať pozitivních či negativních. Rok upevňování si vlastních hodnot
pracovních i lidských. Rok milých i nepříjemných překvapení. Každopádně rok, který nás
výrazně v mnoha směrech posunul vpřed.
Vše, co se přihodilo, mělo na chod školy obrovský vliv. Tyto události však ve výsledku přinesly
nový a svěží vítr do plachet.
Uvědomili jsme si, že respekt, který je jedním z hodnotových pilířů Smart Academie, mezi
pedagogem, rodičem a dítětem, je nejdůležitějším stavebním kamenem úspěchu naší školy. To
ostatní totiž zvládneme a umíme ovlivnit. Umíme, a na tom si důrazně trvám, poskytnout
kvalitní výuku napříč předměty. Důkazem toho je 100% úspěšnost našich páťáků při
přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia. Dokážeme vybudovat pro děti příjemné zázemí,
kde tráví plnohodnotně i odpočinkový čas, ať v družině nebo při pestrých mimoškolních
aktivitách.
Od začátku projektu Smart Academia plníme naše hlavní motto Společně dětem. Protože o ty
jde v první řadě. Důkazem toho je, že Smartí děti jsou u nás ve škole spokojené, chodí do ní
rády a nadšené a mají skvělé výsledky. To je pro nás všechny radost a potvrzení toho, že naše
práce a úsilí má smysl.
Předkládáme Vám tedy výroční zprávu, kde vše, co je výše uvedené, prezentujeme.
Děkuji touto cestou kolegyním a kolegům a také zřizovatelkám, za profesionální a skvělou
spolupráci v uplynulém školním roce. A Smartím dětem za jejich úsměv, radost, originalitu a
zápal učit se novým věcem.
S přáním všeho dobrého,
Radka Mejtská
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1. Základní údaje o škole, údaje o vedení školy, adresa, školská rada
1.1 Základní údaje o škole
Název: Smart Academia základní škola, s.r.o.
ZŠ 1. stupeň, denní forma vzdělávání, kód oboru 79 – 01 – C/01
Sídlo: Pionýrů 79, 253 01 Hostivice
IČO: 04936442
Součásti školy: název

kapacita

IZO

Základní škola

65

181 080 354

Školní družina

65

181 080 532

RED IZO:691009597
Zřizovatel školy: Smart Academia základní škola, s.r.o.
Jednatelky školy: Mgr. Barbora Barcalová, Mgr. Jana Váchová
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Radka Mejtská
Webové stránky: www.smartacademia.cz
E-mail: info@smartacademia.cz
Mobilní telefon: 723 385 771
1.2 Školská rada
V tomto školním roce se sešla školská rada řádně dle jednacího řádu školské rady.
Zástupci zřizovatele i zástupci zákonných zástupců byli pravidelně seznamováni
s organizačními záležitostmi, s úspěchem žáků i jejich prospěchem a chováním, se změnami
v personálním obsazení učitelského sboru i se všemi dokumenty, které byly zástupcům
poskytnuty k prostudování. Vedení školy reagovalo na jejich připomínky a dotazy. Složení
školské rady se v průběhu školního roku 2017/2018 personálně obměnilo a na základě těchto
skutečností proběhly řádné doplňující volby. Zápisy z jednání jsou založeny v kanceláři školy.

1.3 Charakteristika školy
1.3.1 Nabídka školy


Výuka anglického jazyka již od 1. třídy



Výuka vybraných předmětů metodou CLIL (Content and Language
Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení)
propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu
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Nabídka odpoledních jazykových kurzů anglického, německého,
francouzského a španělského jazyka



Výuka matematiky Hejného metodou v kombinaci se standardní
matematikou



Projektové vyučování napříč ročníky



Sebehodnocení žáků



Individuální konzultace (třídní schůzky)



Možnost zprostředkování jazykových testů YLE (Cambridge
University)



Příjemné a přátelské prostředí



Úzká spolupráce mezi školou a rodiči



Respekt mezi žákem a učitelem



Aktivity zaměřené na vytváření pozitivního klimatu ve třídě, ve škole



Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídě – individuální přístup, více
času na kontroly, vysvětlování, hledání více řešení, prohlubování
učiva…



Smluvně garantovaný nízký počet žáků ve třídě

1.3.2 školní jídelna – výdejna
Škola nedisponuje vlastní školní jídelnou či vývařovnou. Ve školním roce
2017/2018 se žáci Smart Academia stravují v zařízení školního stravování Fort
Roxy s.r.o., Litovická 476, 253 01 Hostivice.
1.3.3 Sportovní činnosti (tělesná výchova, sportovní kroužek) probíhají v místní
sokolovně, kterou si škola pronajímá.
1.3.4 Materiálně technické vybavení Smart Academia
Ke své činnosti využívá Smart Academia budovu školy, ve které se uskutečňuje
činnost základní školy a školní družiny. Tato budova s pozemkem je
dlouhodobě pronajata zřizovateli Smart Academia městem Hostivice. V roce
2017/2018 neproběhly žádné zásadní úpravy tříd, nebyla změněna dispozice
budovy.
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Nově bylo zakoupeno 8 notebooků pro výuku informatiky a také k využití
v ostatních vyučovacích předmětech. Škola v této oblasti investuje zatím pouze
do pravidelných aktualizací a do agendy školní matriky.
Škola disponuje školní knihovnou, která je hojně využívaná během dopolední
výuky, ale i odpolední školní družiny. Dále knihovnu využívali žáci
navštěvující zájmový kroužek Redakce a literatura.
Sociální zařízení základní školy je funkční, splňující příslušné hygienické
normy.
Na školní zahradě mají děti k dispozici dřevěné lavičky, stoly a židle. Zahrada
je využívána při vhodném počasí k dopolední výuce, ale především ke hrám,
zahradničení, sportování apod.
Největší využití je v rámci odpolední školní družiny Smartík. Snažíme se, aby
žáci v rámci jednoho z našich pilířů zdravého životního stylu, plnohodnotně
trávili pobyt venku. Ve školním roce 2017/2018 byl zakoupen outdoorový ping
– pongový stůl od firmy Kettler, který děti hojně využívají.
Dále je zahrada využívána pro školní akce, jako je Garden party, Smartí
adventní trhy, Smartparade.
O sečení a údržbu školní zahrady se stará zřizovatel.
1.3.5 Školní družina Smartík
Ve školní družině byla ve školním roce 2017/2018 dvě oddělení s celkovou
kapacitou 65 žáků. Přihlášeno do školní družiny bylo 42 žáků. Celoroční hra se
jmenovala Boj o pohár tří kouzelníků.
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2. Personální zabezpečení školy
Ve školním roce 2017/2018 zajišťovalo vzdělávání 7 pedagogů na plné i zkrácené úvazky.
Ve školní družině byly 2 vychovatelky.
Zaměstnancem na DPČ je uklízečka, externě byly poskytovány služby údržby a
ekonomické a účetní činnosti.

zaměstnanec

funkce

stupeň vzdělání

kvalifikace

Mgr. Bc. Radka Mejtská

ředitelka školy, třídní učitelka 2.
třídy, výchovný poradce, metodik
prevence soc.pat.jevů

VŠ

kvalifikovaná

Mgr. Simona Červinková

třídní učitelka 1. třídy

VŠ

kvalifikovaná

Mgr. Jana Paruševová

třídní učitelka 3. třídy

VŠ

kvalifikovaná

Mgr. Jindřiška
Záveská/Mgr. Martina
Sochnová

třídní učitelka 4. třídy

VŠ

kvalifikovaná

Mgr. Andrea
Vyhnalová/Mgr. Dana
Richterová

třídní učitelka 5. třídy

VŠ

kvalifikovaná

Steven Carroll

lektor aj

VŠ

kvalifikovaný

Jordan Harrison

lektor aj

VŠ

kvalifikovaný

Andrew Daniels

lektor aj

VŠ

kvalifikovaný

Giuseppe Mineo

lektor aj

VŠ

kvalifikovaný

Shahid Mahmood

lektor aj

VŠ

kvalifikovaný

Rozálie Mejtská

vychovatelka školní družiny

SŠ

nekvalifikovaná

DiS. Veronika Zahrádková

vychovatelka školní družiny

VOŠ

kvalifikovaná
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3.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
3.1 Zápis k povinné školní docházce
Zápis se konal 7. dubna 2018. Téma zápisu bylo „Cesta za pokladem“. Dostavilo se 8
dětí, jeden se později z důvodu cesty do zahraničí odhlásil, dva byli přijati dodatečně.
K povinné školní docházce bylo přijato 9 žáků.
Zápis zajišťovali pedagogičtí pracovníci školy na jednotlivých stanovištích, kde děti
plnily zábavnou formou „pirátské“ úkoly. Dále byly přítomny i děti z vyšších ročníků.
Budoucí prvňáčci se tak mohli krátce seznámit se všemi pedagogy a budoucími
spolužáky, kteří je provedli školou.
3.2 Údaje o počtu žáků k 30. 9. 2017

počet tříd

počet žáků

1. (1)
2. (1)
3. (1)
4. (1)
5. (1)
celkem

6
12
6
11
7
42

Během školního roku 2017/2018 přestoupilo na jinou školu 5 žáků.

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, stipendia
4.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
opakovalo ročník
počte žáků s uzavřenou klasifikací k 29. 6. 2018

37
0
0
0
37

Všichni absolventi 5. ročníku Smart Academia byli úspěšně
přijati ke studiu na víceletá gymnázia.
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4.2 Stipendia
Ve školním roce 2017/2018 byla uplatňována dvě stipendia, udělená při zahájení studia těchto
dvou žáků ve Smart Academia 2016/2017. Na stipendia není právní nárok.
4.3 Soutěže
Žáci Smart Academia se zúčastnili těchto soutěží:
Bobřík informatiky
Logická olympiáda
Matematický klokan
Výtvarná soutěž – Hostivice očima dětí – 2. místo
Požární ochrana očima dětí
Kreslíme komiksy
5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Metodik primární prevence každý rok zpracovává Minimální preventivní program.
Primární prevence je i součástí Organizačního řádu školy – Školní řád vymezuje podmínky
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými
jevy, před diskriminací, nepřátelstvím nebo násilím. Smart Academia spolupracuje s PPP
Kladno, se společností Život bez závislostí a s externím terapeutem.

Hodnocení MPP školy za školní rok 2017/2018
1. Prevence sociálně nežádoucích jevů ve vyučovacích předmětech
V naší základní škole Smart Academia byla prevenci sociálně nežádoucích jevů věnována
pozornost převážně v předmětech prvouka, čtení, pracovní vyučování, tělesná a výtvarná
výchova. K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve třídě, šikana, styk s cizími lidmi,
rasismus, drogy, terorismus, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiženým
lidem.
Častá „posezení“ měly děti i v rámci družiny, kde se i formou her učily spolupráci a
komunikaci.
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Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování
pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci
v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat
druhým. Učily se, jak a s kým trávit volný čas.
Při projektových dnech byla věnována pozornost především člověku jako osobnosti a vztahům
mezi lidmi – pozitivním i negativním. Formou prožitku si žáci zkoušeli vcítit se do pozice
druhého, nacvičovali techniky naslouchání jinému člověku a trénovali zvládání krizových
situací.

2. Akce související s primární prevencí, které jsme uspořádali, spolupráce s rodiči
2.1 Primární prevence
V souvislosti se vzniklým, velmi nevhodným, chováním žáků ve 4. třídě vůči novému spolužáku,
bylo na podzim roku 2017 uspořádáno posezení s žáky této třídy. Přítomna byla i třídní učitelka,
které byla nabídnuta pomoc při řešení nastalé situace. Tuto pomoc však odmítla s tím, že
vzniklou situaci řešit nebude. Do třídního kolektivu byla navržena přednáška na téma
Zkvalitnění vztahů v třídním kolektivu od společnosti Život bez závislostí. Zákonní zástupci byli
o této přednášce informováni, nicméně si výslovně nepřáli, aby ve třídě proběhla. Z tohoto
důvodu byla přednáška uspořádána pro celou školu. Po zprávě společnosti, kde vyšlo jasně
najevo, že problém konkrétně ve 4. třídě je, se strhla vlna nevole od rodičů žáků 4. třídy. S rodiči
se vedení školy několikrát sešlo, nicméně rodiče nebyli ochotni připustit jakýkoliv problém ve
zmíněné 4. třídě. Postoj třídní učitelky nás ujistil, že nevhodné chování nechce řešit, resp. má
strach řešit. Opětovně jí vedení školy i ostatní učitelky nabídly pomoc. Poté podala výpověď ze
zdravotních důvodů.
Dále byl přímo do 4. třídy pozván terapeut, který problémy s přijetím nového žáka do třídy
potvrdil. Zápisy konkrétních situací, včetně záznamů ze setkání, jsou uloženy ve složce
v kanceláři školy.
Přestože je naše škola školou soukromou, nehodláme takové chování s prvky šikany tolerovat.
Vedení školy bylo velmi zklamáno neobjektivním přístupem rodičů a celkovým postojem tento
problém neřešit, spíše zlehčovat. Rodiče vyřešili situaci tím, že odhlásili děti z naší školy.
V příštím školním roce chceme uspořádat 2 přednášky na tato témata pro celou školu. Kromě
toho zařazujeme etickou výchovu do ostatních předmětů.
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2.2 Akce ve škole
2.2.1 Pro žáky byla uspořádána beseda na téma zdravé životní prostředí (v souvislosti
s účastí na projektu Recyklohraní), které úzce souvisí se zdravím člověka, diskutovaná byla i
témata týkající se zásad bezpečného jednání a sociálně nežádoucích jevů.
2.2.2 Celá škola se zúčastnila vícedenního školního výletu se zaměřením na propagaci
zdravého životního stylu.

2.3 Spolupráce s rodiči
Škola uspořádala pro děti a rodiče již tradiční Garden party, v září a červnu. Kromě toho
proběhly Smartí adventní trhy, Smartparade, Truhlíkování v družině apod.
2.4 Další spolupráce s rodiči se uskutečnila na třídních schůzkách a konzultačních hodinách,
kde se projednávaly nejen úspěchy a neúspěchy žáků, ale individuálně se řešily i problémy
dětí.
2.5 Škola zve několikrát ročně rodiče na neformální posezení u kávy a občerstvení.

3. Práce školního poradenského pracoviště
Prevence adaptačních problémů:
-

adaptační program pro žáky prvních tříd – třídní učitelka a celý kolektiv školy

Zdravé vztahy, prevence šikany:

-

mapování vztahů ve všech kolektivech, zpětnovazebné techniky

Prevence rozvoje specifických vývojových poruch učení a chování:
-

depistáž SPU v kolektivech 1. a 2. tříd
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Profesní poradce:
-

společná poradenská konzultace s dítětem a jeho rodiči s cílem volby optimálního směru
dalšího studia

Výchovný poradce
-

evidence dětí s SPU, evidence integrovaných žáků (v loňském roce nikdo)

Školní metodik prevence
-

příprava programů pro školní výlety zaměřené na specifickou i nespecifickou primární
prevenci

-

účast na vybraných školních výletech

-

seznámení se s výsledky mapování vztahů v třídních kolektivech

-

nabídka programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním učitelům a
zabezpečení těchto programů

-

poskytnutí materiálů s odbornými informacemi o dané problematice všem učitelům

4. Úkoly pro příští školní rok
Pro příští školní rok máme vytyčeny tři nejdůležitější úkoly:
a) prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči
b) dále zkvalitňovat naplnění cílů a účelněji využívat mezipředmětových vztahů
c) pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo
6. Údaje o DVPP
Škola podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků formou seminářů a školení.
Kromě povinných školení BOZP a 1. pomoci se pedagogové aktivně účastnili na školení
Pravidla chování ve školním kolektivu, Čtenářská a matematická gramotnost, H – mat –
webinář.
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

Angličtina level 1

(1 x 90 min/týden)

Angličtina level 1/2

(1 x 90 min/týden)

Angličtina level 2

( 1 x 90 min/týden)

Angličtina level 3

(1 x 90 min/týden)

Španělština

(1 x 90 min/týden)

Němčina

(1 x 45 min/týden)

Francouzština

(1 x 45 min/týden)

Školní redakce a literatura

(1 x 90 min/týden)

Lego

(1 x 45 min/týden)

Tvoření

(1 x 90 min/týden)

Sporťák

(1 x 90 min/týden)

(všeobecná sportovní příprava dětí mladšího školního věku, různé druhy míčových her, gymnastika moderní i
sportovní, atletika, florbal... )

Hravá matematika

(1 x 45 min/týden)

ČJ přípravka pro 5. třídu

(1 x 60 min/za 14 dní)

M přípravka pro 5. třídu

(1 x 90 min/za 14 dní)

Hudební kroužek

(1x 90 minut)

(sólový i sborový zpěv, teorie, hra na flétničky, Orffovy nástroje, zajímavosti z hudebních dějin…)

Debatní kroužek v anglickém jazyce

(1x 45 min)

13

7.2 Akce a projekty
Ve 4. a 5. ročnících probíhal celoročně projekt Finanční gramotnost a pro 1. – 3. ročníky
Junior Achievement v anglickém jazyce. Oba projekty byly vedeny externími lektory.
Harmonogram školního roku 2017/2018
28. srpna 2017

přípravný týden

29. srpna 2017

školení BOZP, roční kontroly

31. srpna 2017

pedagogická rada - přípravný týden

září
pondělí 4. září
2017
pondělí 18. září
2017
čtvrtek 21. září
2017
pátek 22. září
2017
čtvrtek 28. září
2017
pátek 29. září
2017
říjen

1. školní den 8:30 - 9:30

2. října 2017

4., 5. třída 1. modul finanční gramotnost

5. října 2017

Smartí trhy 15:00 - 16:30 na zahradě školy

24. října 2017

"Truhlíkování"

26., 27. října
2017
31. října 2017

podzimní prázdniny

zahájení zájmových kroužků 1. pololetí
1. projektový den - téma Lidice, 4., 5. třída v Lidicích, 1. - 3. ve
škole
Garden party - Sportujeme pro Klokánek
státní svátek
volno pro žáky

Halloween (dýně, převleky)

listopad
3. listopadu
2017
6. listopadu
2017
15. listopadu
2017
17. listopadu
2017
20. - 23.
listopadu 2017
28. listopadu
2017
prosinec

2. projektový den - Den plný hudby (bubeník, kytarista)
4., 5. třída 2. modul finanční gramotnost
pedagogická rada 1. čtvrtletí 14:00
státní svátek
konzultace s rodiči
Smartí adventní trhy 15:30 - 16:30
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4. prosince 2017

4., 5. třída 3. modul finanční gramotnost

5. prosince 2017

Mikuláš ve škole

8. prosince 2017

Vánoční besídka

15. prosince
2017
21. prosince
2017
22. prosince
2017
23. prosince
2017
leden

Divadlo v Dlouhé - Malá vánoční povídka, Smartík v Galerii
Zlatá Husa
3. projektový den - vánoční dílny

1. ledna 2018

státní svátek

2. ledna 2018

konec vánočních prázdnin

3. ledna 2018

1. školní den v novém roce

8. ledna 2018

4., 5. třída 4. modul finanční gramotnost

9. ledna 2018

Den otevřených dveří

12. ledna 2018

19. ledna 2018

9:00 - 12:00 4., 5. třída pokusy Gymnázium V.B.Třebízského
ve Slaném
4. projektový den Národní muzeum - Za zvířaty kolem světa,
zvířecí rarity
ukončení zájmových kroužků 1. pololetí

24. ledna 2018

pedagogická rada 1. pololetí 14:00

31. ledna 2018

vysvědčení 1. pololetí

18. ledna 2018

vánoční besídky ve třídách
začátek vánočních prázdnin

únor
1. února 2018

Smartí den pro předškoláčky 14:00 - 17:00

2. února 2018

pololetní prázdniny

5. února 2018

4., 5. třída 5. modul finanční gramotnost

9. února 2018

turistika celá škola, pěší výlet Hostivice

9. února 2018

přednáška "Otevírání vlastních kvalit" - 4. třída

16. února 2018

plavání

19. - 23. února
2018
26. února 2018

jarní prázdniny
zahájení zájmových kroužků 2. pololetí

březen
2. března 2018

plavání
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5. března 2018

4., 5. třída 6. modul finanční gramotnost

8. března 2018

Techmania Plzeň, celá škola

9. března 2018

plavání

16. března 2018

Matematický klokan - soutěž pro 2. - 5. třídu 8:30 - 9:30

16. března 2018

plavání

22. března 2018

5. projektový den - Velikonoční dílny

23. března 2018

plavání

26., 27., 28.
března 2018
29. března 2018

barevné dny, pondělí - červená, úterý - oranžová, středa - zelená

30. března 2018

státní svátek

Velikonoční prázdniny

duben
2. dubna 2018

státní svátek

6. dubna 2018

plavání

7. dubna 2018

zápis budoucích prvňáčků

11. dubna 2018

pedagogická rada 3. čtvrtletí 14:00

12. dubna 2018

Junior achievement, 1. vyuč. hodina,1. - 3. třída

13. dubna 2018

plavání

16. - 19. dubna
2018
18. dubna 2018

konzultace s rodiči

19. dubna 2018

Ukázka karate (RS Gym Hostivice), 8:45 - 10:00 4., 5. třída,
10:45 - 12:00 1. - 3. třída
Junior achievement, 1. vyuč. hodina,1. - 3. třída

20. dubna 2018

plavání

24. dubna 2018

Jarní truhlíkování

26. dubna 2018

Junior achievement, 1. vyuč. hodina,1. - 3. třída

27. dubna 2018

plavání

30. dubna 2018

volno pro žáky

květen
1. května 2018

státní svátek

3. května 2018

Čarodějnice ve Smartíku

3. května 2018

Junior achievement, 1. vyuč. hodina,1. - 3. třída

4. května 2018

plavání

7. května 2018

volno pro žáky
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8. května 2018

státní svátek

10. května 2018

Junior achievement, 1. vyuč. hodina,1. - 3. třída

11. května 2018

plavání

17. května 2018

6. projektový den - Cesta kolem světa Náprstkovo muzeum

18. května 2018
18. května 2018

1. vyučovací hodina - Povídání o knížce s paní spisovatelkou
Olgou Černou, 1. - 3. třída
plavání

25. května 2018

plavání

30. května 2018

Canisterapie, 8:45 - 10:00 4., 5. třída, 10:45 - 12:00 1. - 3. třída

31. května 2018

Tour de Hostivice 1., 2., 3. třída - cyklovýlet okolí Hostivice,
dopoledne

červen
1. června 2018

Den dětí + plavání

5. června 2018

8. června 2018

Smartparade - děti kuchtí dobroty, výtěžek - charitativní akce p.
Šecová
schůzka rodičů budoucích prvňáčků 17:00, 17:30 přednáška
Poprvé do školy
plavání

13. června 2018

pedagogická rada 2. pololetí 14:00

14. června 2018

zvířecí den/den plný her, hlavolamů… - společnost HRAS

15. června 2018

zmrzlina v místní cukrárně

15. června 2018

ukončení zájmových kroužků 2. pololetí

18. - 22. června
2018
26. června 2018

školní výlet Farma Blaník, rozlučka s páťáky

27. června2018

lanové centrum Kladno - dopoledne, celá škola

27. června 2018
28. června 2018

Garden party pro děti - Šifry - přespání ve škole/ve stanu,
diplomy Junior achievement
úklid tříd, školy

29. června 2018

vysvědčení závěrečné 8:30 - 9:30

6. června 2018

anglické dopoledne s Giuseppem a Shahidem

červenec, srpen, září
pondělí 3. září
zahájení školního roku 2018/2019
2018
Smart Academia základní škola se zapojila již tradičně do charitativní podpory místního FOD
Klokánek. Dále jsme finančně z výtěžku z akce Smartparade podpořili těžce nemocnou sestru
paní kuchařky z Fort Roxy, kam děti chodí na obědy.
Smart Academia vede své žáky k charitě a dobrovolné podpoře potřebným.
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8. Spolupráce se zřizovatelem
Spolupráce se zřizovatelem probíhá bez jakýchkoliv problémů. Zřizovatel vždy pozitivně
reagoval na jakékoliv běžné i mimořádné potřeby. Komunikace byla pravidelná. Zástupci
zřizovatele byli informováni o dění ve škole a byli seznamováni s návrhy změn vedoucích
k bezproblémovému chodu školy, k řešení již zmíněného nevhodného chování některých žáků
i rodičů (vědomé a soustavné porušování školního řádu dětmi i rodiči) zaujal zřizovatel
s vedením školy jednotný postoj. I s vědomím rizika úbytku velkého množství žáků a s tím
spojenou ztíženou finanční situací, zřizovatel nehodlal tolerovat likvidaci hodnotového systému
Smart Academia.
9. Údaj o výsledcích činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školním roce 2017/2018 nebyla Smart Academia cílem inspekčního šetření ČŠI
10. Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2017/2018

Spotřeba materiálu
Náklady DHIM a DNIM
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné zákonné sociální náklady
Ostatní služby
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Jiné náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmů
CELKEM NÁKLADY

410 097 Kč
246 812 Kč
2 167 808 Kč
670 505 Kč
7 392 Kč
1 505 410 Kč
70 406 Kč
26 514 Kč
- Kč
23 046 Kč
9 244 Kč
4 038 Kč
420 280 Kč
5 561 552 Kč

Školné a kroužky
Dotace
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
CELKEM VÝNOSY

5 421 319 Kč
1 882 962 Kč
8 360 Kč
- Kč
7 312 641 Kč

Celkový hospodářský výsledek za rok 2017

1 751 089 Kč
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Usnesením z valné hromady, konané dne 21. 6. 2018 ve 14.00 hod., VH schvaluje způsob
použití výsledku hospodaření společnosti dosažený v roce 2017 ve výši 1.751.089,05 Kč tak,
že tento bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, který je určen na plánovaný
rozvoj vzdělávací a školské činnosti.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2017/2018 se Smart Academia účastnila rozvojového programu na Podporu
výuky plavání v základních školách v roce 2018. Výuku 40 povinných lekcí plavání na 1. stupni
ZŠ absolvovaly děti z celého prvního stupně ve 2. pololetí.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2017/2018 nebyla Smart Academia účastníkem vzdělávání v rámci
celoživotního učení

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Ve školním roce 2017/2018 se Smart Academia neúčastnila projektů financovaných z cizích
zdrojů.
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Smart Academia nemá odborovou organizaci. Spolupráci navázala ve školním roce
2017/2018 se Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Představení a schválení výroční zprávy Školskou radou
Představení a schválení výroční zprávy členy Školské rady proběhlo per rollam
dne 31. 10. 2018 na základě Jednacího řádu ze dne 25. 9. 2017, Článek 6.
Členové ŠR byli seznámeni se zněním Výroční zprávy Smart Academia základní
školy, s.r.o., která odpovídá vyhlášce č. 15/2005 Sb., která stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Hlasování per rollam proběhlo s výsledkem - pro 6, proti 0, zdržel se 0
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