Výroční zpráva
Smart Academia základní škola, s. r. o.
školní rok 2018/2019
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ÚVOD

Osnova Výroční zprávy je v souladu s ustanovením §10 zákona 561/2004Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 7 vyhlášky č. 15/2005Sb., kterou
se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy, ve znění pozdějších předpisů.
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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 2018/2019 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

•

Nabídka odpoledních kurzů anglického jazyka
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•

Výuka standardní matematiky v kombinaci s prvky Hejného metody

•

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, práci s chybou, vysvětlování, hledání více možných
řešení, prohlubování učiva…

•

1.3.2

Smluvně garantovaný nízký počet žáků ve třídě

Školní jídelna – výdejna
Škola nedisponuje vlastní školní jídelnou či vývařovnou. Ve školním roce
2018/2019 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) 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
2018/2019 neproběhly žádné zásadní úpravy tříd, nebyla změněna dispozice
budovy.
Notebooky jsou využívány pro výuku především anglického jazyka, ale také
v ostatních vyučovacích předmětech. Škola v této oblasti investuje zatím pouze
do pravidelných aktualizací a do agendy školní matriky.
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Škola disponuje školní knihovnou, která je hojně využívaná během dopolední
výuky, ale i odpolední školní družiny.
Sociální zařízení základní školy je funkční, splňující příslušné hygienické
normy.
Na školní zahradě mají děti k dispozici dřevěné lavičky, stoly, židle a prostorný
party stan. 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 i ve školním roce
2018/2019.
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 bylo ve školním roce 2018/2019 jedno oddělení s celkovou
kapacitou 65 žáků. Přihlášeno do školní družiny bylo 20 žáků. Celoroční hra se
jmenovala Cesta kolem světa.

2. Personální zabezpečení školy
Ve školním roce 2018/2019 zajišťovalo vzdělávání 6 pedagogů na plné i zkrácené úvazky.
Ve školní družině byla 1 vychovatelka.
Zaměstnancem na DPČ je uklízečka a na DPP školník. Externě byly poskytovány služby
údržby a ekonomické a účetní činnosti.
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zaměstnanec

funkce

stupeň vzdělání

kvalifikace

Mgr. Bc. Radka Mejtská

ředitelka školy, třídní učitelka 3.
třídy, výchovný poradce, metodik
prevence soc.pat.jevů

VŠ

kvalifikovaná

Mgr. Simona Červinková

třídní učitelka 2. třídy

VŠ

kvalifikovaná

Mgr. Jana Paruševová

třídní učitelka 4. třídy

VŠ

kvalifikovaná

Mgr. Tereza Komárková

třídní učitelka 1. třídy

VŠ

nekvalifikovaná

Shahid Mahmood

učitel aj

VŠ

kvalifikovaný

Rozálie Mejtská

vychovatelka školní družiny

SŠ

nekvalifikovaná

3.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
3.1 Zápis k povinné školní docházce
Zápis se konal 6. dubna 2019. Téma zápisu bylo „Barevný svět“. Dostavily se 4 děti,
dvě se později odhlásily, jedno bylo přijato dodatečně. K povinné školní docházce byli
přijati 3 žáci.
Zápis zajišťovali pedagogičtí pracovníci školy na jednotlivých stanovištích, kde děti
plnily zábavnou formou úkoly týkající se „cestování světem“. 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.
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3.2 Údaje o počtu žáků k 30. 9. 2018

počet tříd

počet žáků

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

9
5
5
3
0
22

Během školního roku 2018/2019 přestoupili na jinou školu 2 žáci,
jeden žák přibyl v měsíci březnu.

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, stipendia

4.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
opakovalo ročník
Počet žáků s uzavřenou klasifikací k 28. 6.2019

21
0
0
0
21

4.2 Soutěže
Žáci Smart Academia se zúčastnili těchto soutěží:
Matematická soutěž Pangea – 2 žáci
Logická olympiáda – 5 žáků
Matematický klokan – 2. – 4. třída
Výtvarná soutěž – Den Země – Strom – ocenění – žáci Tvoření, žákyně 3. třídy
Komiksová soutěž Bohouš a Dáša mění svět – 2. místo – žákyně 3. třídy
Požární ochrana očima dětí – 1. – 4. třída
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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 2018/2019
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.
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
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Do výuky byla pravidelně zařazována „posezení“ na téma vztahy mezi lidmi, dětmi, spolužáky.
Pro všechny děti pak byly pořádány aktivity na téma Etika – Kočičí zahrada, při kterých se děti
zábavnou formou seznamovaly s mezilidskými vztahy, docházelo i k diskuzím mezi dětmi, ke
svěřování se apod.
Stejně jako v minulém roce proběhla přednáška s hrami vedená společností Život bez závislostí.
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 lyžařského výcviku 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 trhy, Smartparade - Palačinkování, 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
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Prevence rozvoje specifických vývojových poruch učení a chování:
-

depistáž SPU v kolektivech 1. a 2. tříd

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 (ve školním roce 2018/2019
neevidováno žádné dítě)

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
Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Hry v družině.
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Angličtina blue

(1 x 45min/týden)

Angličtina green

(1 x 45 min/týden)

Angličtina debatní kroužek

( 1 x 45 min/týden)

Hrátky s češtinou

(1 x 45 min/týden)

Lego

(1 x 45 min/týden)

Tvoření

(1 x 90 min/týden)

Příroda

(1 x 45 min/týden)

Ajťáci

(1 x 90 min/týden)

Hravá matematika

(1 x 45 min/týden)

7.2 Akce a projekty
Každé pondělí od 16:00 do 17:00 probíhala v 2. pololetí Pidiškola – přípravka pro
předškolní děti. Vedená byla pedagogy Smart Academie. V průběhu celého školního roku
probíhal projekt vedený pedagogy školy na téma Slavíme 100 let ČR.
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7.3 Harmonogram školního roku 2018/2019
27. srpna - 31. srpna
pondělí 27. srpna
čtvrtek 30. srpna
pondělí 3. září
čtvrtek 6. září
středa 12. září
pondělí 17. září
čtvrtek 20. září
pátek 28. září
pátek 5. října
úterý 9. října
pátek 12. října
čtvrtek 18. října
pátek 19. října
čtvrtek 25. října
neděle 28. října
pondělí, úterý 29. a 30. října
středa 31. října
pondělí až čtvrtek 12. - 15. listopadu
sobota 17. listopadu
pondělí 19. listopadu
čtvrtek 22. listopadu
úterý 27. listopadu
pátek 30. listopadu
středa 5. prosince
pondělí 10. prosince
čtvrtek 13. prosince
pátek 14. prosince

přípravný týden
10:00 školení BOZP pro pedagogy, 12:00 školení 1.
pomoci pro pedagogy
pedagogická rada 9:00 hod.
září
1. školní den 10:00 hod.
1. hodina - všechny děti malují květináče akrylovými
barvami, dále dle rozvrhu
Garden party - Zlaté české ručičky
zahájení zájmových kroužků 1. pololetí
1. projektové ráno 8:30 - 9:15 - Slavíme 100 let, dále
dle rozvrhů
státní svátek
říjen
2., 3., 4. třída - Cestování prostředky MHD
Truhlíkování ve Smartíku
Pískování - Beachclub Strahov, dopoledne
návštěva knihovny v Hostivici - celá škola od 11:00 do
12:00
po návratu z TV program pro celou školu - Bezva
kolektiv - formou hry, Mgr. Svetlíková
2. projektové ráno 8:30 - 9:15 - Slavíme 100 let, dále
dle rozvrhů
státní svátek
podzimní prázdniny
Halloween - práce ve skupinách napříč ročníky, zdobení
školy
listopad
individuální konzultace s rodiči
státní svátek
pedagogická rada 1. čtvrtletí
3. projektové ráno 8:30 - 9:15 - Slavíme 100 let, dále
dle rozvrhů
Adventní rozjímání - zapálení 1. adventní svíčky, 15:30 17:00, vyrábění pískových mandal
Muzeum Karlova mostu, plavba parníkem po Vltavě celá škola
prosinec
Mikuláš ve škole
Vánoční jóga, 15:00 - 15:45
4. projektové ráno 8:30 - 9:15 - Slavíme 100 let, dále
dle rozvrhů
Vánoční besídka s vánočním jarmarkem
13

pondělí 17. prosince
úterý 18. prosince
středa 19. prosince
čtvrtek 20. prosince
pátek 21. prosince
sobota 22. prosince
středa 2. ledna
čtvrtek 3. ledna
čtvrtek 3. ledna a pátek 4. ledna
pondělí 7. ledna - pátek 11. ledna
úterý 15. ledna
pondělí 21. ledna
čtvrtek 24. ledna
pátek 25. ledna
úterý 29. ledna
středa 30. ledna
čtvrtek 31. ledna
pátek 1. února
úterý 5. února
čtvrtek 7. února
čtvrtek 7. února
středa 13. února
pondělí 18. února
pondělí 18. února
pondělí 25. února - neděle 3. března

pondělí 4. března
středa 6. března
středa 20. března
pátek 22. března

vánoční "tajné" překvapení pro děti :-) dárek od Smart
Academia, 8:30 - 9:15
anglické dopoledne, film v anglickém jazyce, kvízy, hry v
angličtině
Pátrání po čokoládě Willyho Wonky se zlatým kupónem
Vánoce na statku Třebíz - celá škola, odjezd 8:00
vánoční besídka - nadělování dárků
začátek vánočních prázdnin
leden
konec vánočních prázdnin
1. školní den v novém roce
odevzdávání Prohlášení o bezinfekčnosti a Potvrzení o
seřízení vázání
lyžařský výcvik - chata Olympie, Krušné hory
Den otevřených dveří
pedagogická rada 1. pololetí
5. projektové ráno 8:30 - 9:15 - Slavíme 100 let, dále
dle rozvrhů
ukončení zájmových kroužků 1. pololetí
Schůzka s rodiči - informace o plánech a rozvoji školy,
17:00 ve škole
Fun Reading s Helenou - 8:30 - 10:00 1. třída, 10:25 12:05 2. - 4. třída
vysvědčení 1. pololetí, svačinka - Palačinka v místní
kavárně, Čteme spolužákům, výstava čten.deníků
únor
pololetní prázdniny
Dílničky pro předškoláky 16:00 - 18:00
Kočičí zahrada - projekt Etika 8:30 - 9:15
Hostivická padesátka - hrátky na běžkách (boby,
lopaty…)
Planetárium - celá škola
zahájení zájmových kroužků 2. pololetí
Projektový den Retro zima za socíku, Tančící dům
jarní prázdniny
březen
8:30 - 10:10 výuka dle rozvrhu, od 10:30 beseda s
básníkem Jiřím Slívou
lezecký výcvik s instruktory - Horolezecká stěna v Praze
Ruzyni, celá škola, dopoledne(posunutý oběd)
9:00 - 10:30 výuk. program - 1. pomoc pro děti, 11:00
Kočičí zahrada - Pantoflíček se bojí tmy (etika)
Matematický klokan - soutěž pro 2. - 4. třídu
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čtvrtek 28. března

sobota 6. dubna
pondělí 8. dubna
pondělí až čtvrtek 8. - 11. dubna
pondělí až středa 15. - 17. dubna
pondělí 15. dubna
úterý 16. dubna
středa 17. dubna
čtvrtek 18. dubna
pátek 19. dubna
pondělí 22. dubna
středa 24. dubna
čtvrtek 25. dubna
úterý 30. dubna
středa 1. května
čtvrtek 2. května
středa 8. května
středa 15. května
čtvrtek 16. května
pátek 17. května
úterý 21. května
čtvrtek 30. května
pátek 31. května
středa 5. června
pondělí 10. června
pátek 14. června
pondělí až pátek 17. - 21. června
úterý 25. června
středa 26. června

7. projektové ráno 8:30 - 9:15 - Slavíme 100 let, dále
dle rozvrhů
duben
zápis budoucích prvňáčků téma Barevný svět 9:00 13:00
Vědecké laborky - výroba slizu :-) apod., celá škola
individuální konzultace s rodiči
barevné dny, pondělí - modrá, úterý - žlutá, středa zelená
pedagogická rada 3. čtvrtletí
truhlíkování ve Smartíku 15:00 - 16:30
velikonoční dílny 8:30 - 12:00, odpoledne ve Smartíku hledání čokoládových vajíček
Velikonoční prázdniny
ostatní svátek
státní svátek
Bubnuje celá škola - hudební představení ve škole
10:30 - 11:30
8. projektové ráno 8:30 - 9:15 - Slavíme 100 let, dále
dle rozvrhů
výuka dle rozvrhu, 5. hodinu čarodějnická módní
přehlídka, vyhlášení vítězů
květen
státní svátek
Divadlo v Dlouhé, O líné babičce (tam MHD, zpět obj.
bus)
státní svátek
představení Černého divadla Metro, celá škola, Národní
ulice, Praha
Zkoušky YLE - Cambridge - přihlášení žáci, ostatní dle
rozvrhu
od 8:30 do 9:30 dopravní hřiště (kola/pěší)
Smartparade - Palačinkování 14:30 - 16.30, odp.
kroužky AJ nejsou
9. projektové ráno 8:30 - 9:15 - Slavíme 100 let, dále
dle rozvrhů
Den dětí - Tour de Hostivice - cyklovýlet za zmrzlinkou
červen
Den s primou - čtvrťáci - prohlídka gymnázia v Hostivici
pedagogická rada 2. pololetí
ukončení zájmových kroužků 2. pololetí
výlety (1x přespání ve škole)
schůzka rodičů budoucích prvňáčků 17:00
Garden party - Hry s rodiči
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čtvrtek 27. června
pátek 28. června
pondělí 2. září

bowling Zličín, všechny děti - oslava umístění dětí ve
výtvarné soutěži Den Země
vysvědčení závěrečné 8:30 - 9:00
červenec, srpen, září
zahájení školního roku 2019/2020

Smart Academia základní škola se zapojila již tradičně do charitativní podpory místního FOD
Klokánek, kterým jsme věnovali poukázky do obchodů v Metropoli Zličín, které byly
zakoupeny za výtěžek z akce Smartparade – Palačinkování. Dále jsme finančně z výtěžku
z akce Smartí trhy podpořili seniory z Domova pro seniory Zelená lípa v Hostivici.
Smart Academia vede své žáky k charitě a dobrovolné podpoře potřebným.
8. Spolupráce se zřizovatelem
Spolupráce se zřizovatelem probíhá bez 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.
9. Údaj o výsledcích činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školním roce 2018/2019 nebyla Smart Academia cílem inspekčního šetření ČŠI
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10. Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2018/2019

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

385 479,00
2 865 731,00
914 026,00
1 635,00
1 758 131,00
82 667,00
4 695,00
33 734,00
34 254,00
3 994,00
152 380,00
6 236 726,00

Školné a kroužky
Dotace
Ostatní výnosy z činnost
CELKEM VÝNOSY

4 404 260,00
2 440 108,00
8 500,00
6 852 868,00

Celkem hospodářský výsledek za rok 2018

616 142,00

Usnesením z valné hromady, konané dne 4. 7. 2019 v 15.00 h., VH schvaluje způsob použití
výsledku hospodaření společnosti dosaženého v roce 2018 ve výši 616.142,33 Kč tak, že bude
převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, který je určen na plánovaný rozvoj
vzdělávací a školské činnosti.
Od 1. 9. 2019 spol. Smart Academia změnila účetní období na hospodářský rok, její účetní a
zdaňovací období bude nyní vždy od 1. 9. do 31. 8.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2018/2019 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2018/2019 nebyla Smart Academia účastníkem vzdělávání v rámci
celoživotního učení.
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Ve školním roce 2018/2019 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 členy Školské rady proběhlo per rollam
dne 23. 9. 2019 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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