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Vzdělávací program
Ve školním roce 2013/2014 jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího
programu I z nás budou dospělí, který jsme podle Rámcového
vzdělávacího programu vytvořili k datu 1.9.2007, v 1. – 5.ročníku.
Škola získala certifikát Rodiče vítáni.

Spádový obvod školy
Obecním úřadem Vrčeň byl stanoven školský obvod ZŠ Vrčeň. Na
základě dodaných smluv od zřizovatele školy (12.3.2014) je stanoven
školský obvod ZŠ Vrčeň těmito osmi obcemi: Vrčeň, Sedliště, Srby,
Čížkov, Čečovice, Liškov, Zahrádka a Klášter. Stanovení školského
obvodu je velmi důležité pro přijímání dalších žáků do naší školy podle
školského zákona.
Do ZŠ docházeli žáci z 11 obcí (stav k 30.9.2013).
Vrčeň
22 žáci
Čepinec
1 žák
Dvorec
5 žáků
Čečovice
8 žáků
Srby
3 žáci
Kladrubce
1 žák
Liškov
1 žák
Nepomuk
10 žáků
Dožice
1 žák
Třebčice
2 žáci
Klášter
2 žáci

Individuální integrace žáků
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří dle školského
zákona osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním
nebo sociálním znevýhodněním.
Většinou jde o žáky s vývojovými poruchami učení a mentálním
oslabením (zdravotní postižení). Jejich hodnocení probíhá podle
metodického pokynu č.j. 13 711/2001-24, dále podle školského zákona
561/2004 Sb., § 16 a dle Vyhlášky MŠMT č.73/2005. S těmito žáky
pracujeme podle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny –
individuální přístup, snížení výukových nároků.
Byly sestaveny IVP pro žáky, kteří mají povolenou integraci a výuku
podle IVP. Pedagogičtí pracovníci se postupně seznamují s novými
zprávami z vyšetření žáků.
Školní rok 2013/14 zakončujeme s počtem 16 žáků, kteří mají vyšetření v
PPP (27,59 % z celkového počtu žáků). Z tohoto počtu má 16 žáků
stanoven a vypracován individuální vzdělávací plán (27,59 %
z celkového počtu žáků). Asistenti pedagoga pracují s 8 integrovanými
žáky (13,79 % z celkového počtu žáků).
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Přehled žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP a mají hodnocení podle výše
uvedeného zákona a vyhlášky
30.9.2013
30.6.2014
1
2
1.ročník
2
3
2.ročník
3
3
3.ročník
4
4
4.ročník
4
4
5.ročník
Celkem
14
16
Individuálně jsme integrovali 14 (16) žáků. Všichni žáci byli vzdělávání
podle školního vzdělávacího programu I z nás budou dospělí, s datem
vydání 1.9.2007.
16 žáků z celkových 58 žáků školy = 27,59%
Z toho počet žáků, pro které byl vypracován IVP na základě
doporučení PPP a následné žádosti rodičů o integraci:
30.9.2013
30.6.2014
1
2
1.ročník
2
3
2.ročník
3
3
3.ročník
4
4
4.ročník
4
4
5.ročník
Celkem
14
16
16 žáků z celkových 58 žáků školy = 27,59%
Z toho počet žáků, kteří mají doporučenou pomoc asistenta pedagoga
(mají největší potíže):
30.9.2013
30.6.2014
1
2
1.ročník
1
1
2.ročník
1
1
3.ročník
2
2
4.ročník
2
2
5.ročník
Celkem
7
8
8 žáků z celkových 58 žáků školy = 13,79%

Asistentská práce se žáky
V pracovní pozici asistent pedagoga pracovalo 5 pedagogických
pracovníků školy. Dva z nich jsou zaměstnáni na pracovní poměr, zbylí
tři na Dohodu o provedení práce.
Žáci pracovali s asistentem, pokud asistent neměl jinou náplň práce
(zastupování za nemocné kolegy, školení, nemoc). Po celý rok byl
dodržován Individuální vzdělávací plán žáka.
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V červenci 2013 bylo zažádáno na Krajský úřad Plzeňského kraje o
opětovné zřízení funkce asistent pedagoga na škole.
16. července 2013 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodnutí č.j.
ŠMS/7581/13, ve kterém souhlasí se zřízením funkce asistenta pedagoga
na období od 1.9.2013 do 31.8.2014 za dodržení podmínek, které jsou
součástí písemného rozhodnutí KÚ PK.

Materiálně technické zajištění školy
Vybavení školy je na dobré úrovni. V letošním roce jsme nepořídili žádný
nový nábytek, ani větší množství nových učebních pomůcek. Většinu
financí na pomůcky jsme použili na plavecký výcvik.
Opravy, potřeby pro řízení školy, nábytek a revize jsou financovány
z provozního rozpočtu, který škole stanovil zřizovatel školy Obec Vrčeň.
Z tohoto rozpočtu škola financuje také školní materiál a úklidové
prostředky. Největší obnos odeberou škole spotřebované energie. Některé
naplánované a potřebné opravy nebyly uskutečněny z důvodu nedostatku
financí zřizovatele. Další důvod byl ten, že škola nezná názor zřizovatele
na navrhované opravy. Byly provedeny jen drobné opravy. O
prázdninách byla provedena výmalba III.třídy, výměna osvětlení ve
III.třídě a v kanceláři školy, drobné zednické opravy. Stále nejsou
opravené okapy. Problémy jsou s kotelnou a regulací vytápění budovy
zvláště v podzimním a jarním období.

Školská rada
V září 2013 se konaly doplňující volby do Školské rady. Zástupce
zákonných zástupců se odstěhoval, a proto byly vypsány doplňující
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volby. V nich zvítězila paní Kamila Kotišová (z pěti kandidátů). Zápis
z těchto voleb a volební lístky jsou uloženy u ředitele školy.
Od září 2013 pracovala školská rada ve složení:
Mgr. Hana Jedličková – učitelka, předsedkyně školské rady
Vratislav Chodora – zástupce zřizovatele od počátku roku 2010
Kamila Kotišová – zástupce zákonných zástupců žáků
V červnu 2014 se uskutečnilo 13.jednání Školské rady.
Školská rada schválila koncepci rozvoje školy na období školních roků
2013/2014 až 2017/2018 a změnu názvu nepovinného vyučovacího
předmětu Hravá angličtina (do 31.8.2014) na Anglický jazyk (od
1.9.2014) – příloha ŠVP.

AŠSK
Škola je členem Asociace školských sportovních klubů. Pro koordinaci
práce v AŠSK byla v tomto roce ustanovena vychovatelka Eva Šlajerová.
V rámci AŠSK jsme se zúčastnili Atletického trojboje v Přešticích.

Údaje o pracovnících školy
Učitelé:
Mgr. Pavel Maršalík – ředitel školy
Mgr. Hana Jedličková, Mgr. Blanka Palečková, Eva Šlajerová, Vlasta
Jankovičová, Mgr. Jitka Zemanová, Mgr. Kateřina Havlíková – MD
Vychovatelky ŠD:
Eva Šlajerová, Vlasta Jankovičová
Asistent pedagoga:
Jana Kubíková, Ilona Havlíková, Eva Šlajerová, Vlasta Jankovičová,
Mgr. Jitka Zemanová
Nepedagogičtí pracovníci:
Miluše Velíšková, Jitka Břízová
Průměrná délka pedagogické praxe (6 učitelů, 2 vychovatelky
a 2 asistenti pedagoga)
Průměrný věk (8 pedagogických pracovníků)

17,90
41,75
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Údaje o žácích školy

1.9.2013
30.6.2014

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

Maršalík
Pavel

Palečková
Blanka

Palečková
Blanka

Jedličková
Hana

Jedličková
Hana

10 / 4
11 / 4

12 / 5
12 / 5

11 / 2
11 / 2

12 / 4
12 / 4

11 / 4
12 / 5

Celkem
56 / 19
58 / 20

číslo udává: počet žáků / z toho počet dívek

Zápis žáků do 1.třídy
Zápis žáků do 1.ročníku se konal v lednu 2014 a zúčastnilo se ho celkem
21 dětí z mateřské školy (z toho 9 dívek). Tři děti přišly po odkladu
školní docházky.
Zákonní zástupci požádali ředitelství školy o odklad školní docházky pro
rok 2014/15 v zákonném termínu do 31.5.2014 pro 4 děti.
1.9.2014 nastoupilo do 1.ročníku 15 žáků.

Absolventi školy
Gymnázium Blovice – po vykonání přijímacích zkoušek
na víceletá gymnázia
ZŠ Nepomuk – přestup do 6.ročníku
ZŠ Žinkovy – přestup do 6.ročníku

2
7
2
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Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Prospěch žáků – celková statistika 2013/43
1.pololetí
Celkem žáků
56
Prospělo s vyznamenáním
44
Prospělo
12
Neprospělo
0
Nehodnoceno (neprospělo)
0
Prospěch 1,00 – žáků
23
Dostatečný prospěch – žáků
4 (8x)
Nedostatečný prospěch – žáků
0
Nehodnoceno
0
Žák 5.ročníku nehodnocen na základě doporučení PPP.

2.pololetí
58
37
20
0
1
17
6 (14x)
0
1 (2x)

Výchovná opatření
Pochvaly a jiná ocenění
Pochvalný list
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy na vysvědčení
Celkem pochval ve čtvrtletích

Celkem
17
36
20
73

Kázeňská opatření
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
2.stupeň z chování
3.stupeň z chování
Celkem trestů ve čtvrtletích

Celkem
10
9
1
1
0
21

Přehled volitelných a nepovinných předmětů
V tomto školním roce bylo vyučováno Náboženství. Předmět vyučoval P.
Mgr. Ing. Vítězslav Holý – nepomucký farář. Dalším nepovinným
předmětem byla Hravá angličtina v 1. ročníku, kterou vyučujeme na
základě našeho ŠVP. Tento nepovinný předmět vyučovala Mgr. Jitka
Zemanová.
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Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy
Školní události zaměřené svým obsahem na environmentální vzdělávání:
 přednes básní u studánky Dobrá Voda na vrchu Štědrý v rámci
svěcení této studánky
 účast školy v programu Recyklohraní vyhlášené MŠMT – třídění
elektroodpadu (1x byl odvezen obsah červené popelnice
s elektroodpadem, vyřazené PC, staré tonery); plnění úkolu
Enigma
 Den s Lesy ČR – ochrana lesa, práce v lese, sadba stromů,
živočichové a rostliny
 ukázka výcviku dravců – pozvání od ZŠ Nepomuk
 školní výlet – obora u zámku Kozel – naučná stezka
 povídání o domácích mazlíčcích (školní družina)
 velikonoční a vánoční dílny, tradice, barvy, zvyky, symbolika,
Morana, Vánoce – jak se lidé dříve věnovali přírodě
 soutěž ve sběru druhotných surovin (firma F.I.I.Group) –
sebráno celkem za školní rok 3 870 kg surovin (papír – časopisy,
karton, lepenka; hliníková folie) a sběr kaštanů
 Den Země – ovocný a zeleninový den; pokusy - jak rostliny
vedou vodu, sopka
 třídění odpadů - v učebnách – celoročně; využití odpadních
kontejnerů na návsi (oranžový a hnědý kontejner)
 péče o školní zahradu a školní pozemek – celoročně
 péče o pokojové rostliny – celoročně
 ochrana životního prostředí – v rámci prvouky, přírodovědy,
vlastivědy dle daného tématu celoročně
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Nadstandardní aktivity
Družinové zájmové útvary
Veškeré zájmové útvary organizuje školní družina, činnost útvarů
koordinuje paní vychovatelka Eva Šlajerová.
Název činnosti
Zodpovídá
Práce s počítačem
Mgr. Hana Jedličková
Míčové hry - pokročilí
p.Eva Šlajerová
Míčové hry – začátečníci
p.Jana Kubíková
Hliněný kroužek
p.Jitka Kahounová
Hopsahejsa
p.Vlasta Jankovičová
Šikulové
p.Vlasta Jankovičová
Hudební
p.Eva Šlajerová

Mimoškolní zájmové útvary a aktivity pro veřejnost
Vedení zájmových útvarů je plně v kompetenci jejich vedoucích. Škola
pouze bezplatně zapůjčuje prostory pro činnost těchto zájmových útvarů.
Název činnosti
Zodpovídá
Soptík (hasičský kroužek)
Lenka Strolená, Václava Chodorová
Dramatický kroužek
ZUŠ Elementaria Plzeň, MgA.
Martin Hubeňák
Hudební obor
ZUŠ Elementaria Plzeň, Mgr.
Kateřina Studentová
Cvičení ženy
Mgr. Lenka Roušalová
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Mimoškolní a školní aktivity
Divadlo
Divadlo
(divadelní
společnost)
Divadlo
J.K.Tyla
Plzeň
Divadlo Dráček
Divadlo Alfa
Divadlo Dráček
Komorní
divadlo
Plzeň
Divadýlko Kuba

Název hry

Účast

O Rusalce – opera

4., 5. roč. (22 dětí)

Dva
sněhuláci
o
Vánocích
Žabákova dobrodružství
Červená Karkulka
Adéla ještě nevečeřela muzikál
Pohádky z klubíčka

Škola, MŠ Vrčeň a
Čížkov
1.,2.,3.ročník
Škola, MŠ Vrčeň
4., 5.ročník (30 žáků)
Škola, MŠ Vrčeň a
Čížkov

Název akce
Zahájení školního roku 2013/14
Dravci – ukázka výcviku dravců u ZŠ Nepomuk
Svatý Václav
Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku a další zájemce z řad
veřejnosti a MŠ
Dopravní hřiště Blovice
Plstění a Velikonoční kraslice - pracovnice DDM Blovice
Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2014/15
Vysvědčení – ukončení 1.pololetí školního roku 2013/14
Plavání
Expedice Středověk
Zřízení schránky důvěry
Znalostní testy Kalibro 3. a 5.ročník
Fotografování žáků
Dramatický kroužek ZUŠ Elementaria Plzeň, MgA.Martin Hubeňák
MDD
Návštěva prvňáčků ve III.třídě – 2 návštěvy
Kytičkový den – Český den proti rakovině
Zakončení školního roku 2013/14

Dlouhodobé projekty
I z nás budou
dospělí
11.ročník

Všichni žáci jsou součástí celoškolního projektu. Za
splnění úkolů, plnění si svých povinností, pomoc
jiným,… dostávají od dospělých ve škole kredity
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školního
projektu

EU – peníze
školám
Recyklohraní
Ovoce do škol
Školní mléko
Zdravé zuby
Narozeniny v
roce
Tradice

Lesy České
republiky

Dobré vztahy

(hnědá kolečka). Postupně je směňují za vyšší
„vývojový stupeň“ na cestě k člověku. Pět kreditů
vymění za 1 vajíčko, 5 vajíček za 1 slepici, 5 slepic za 1
opici. Podstatou hry je fakt, že se dítě snaží získat
během roku co nejvíce opic. Vítězem hry není jen jeden
žák, ale hra může mít i více vítězů. Vyhodnocení celé
hry bylo v červnu 2014.
Projektem škola plní mnoho oblastí z průřezových
témat našeho školního vzdělávacího programu.
Uskutečnily se 4 kreditové dny – 3 byly vyhodnoceny
pořadím žáků v jednotlivých třídách, poslední byl
ohodnocen odměnami.
Modernizace naší školy: projekt trvající od 1.7.2011 do
31.12.2013 (leden 2014 – zpracování
závěrečné.monitorovací zprávy)
Projekt vyhlášen MŠMT - sběr elektrozařízení, baterií,
plnění úkolů, sbírání bodů, které mohou být vyměněny
za věcné odměny
ovocné a zeleninové svačinky pro žáky zdarma
zájemci pravidelně odebírají 2x týdně dotované školní
výrobky
všichni žáci pracovní list, 4 žáci odeslali kartičku
potvrzenou zubním lékařem
Oslava narozenin a ukončení ročních období (29.11.,
28.2., 30.5., 26.6.)
Posvícení, Halloween, Mikuláš a čerti, Advent a
Vánoce (Školní Vánoce – jarmark, vánoční dílna),
Morana, Velikonoce (velikonoční zvyky, jarmark),
Čarodějný ovocno-zeleninový Den Země
Pomáháme a učíme se v lese - projekt k finančnímu
daru Lesů ČR – akce Den s Lesy ČR; vyhlášení
fotografické soutěže Co do lesa nepatří a Nejkrásnější
strom; naučná stezka na školním výletě u zámku Kozel;
projekt bude pokračovat i v roce 2014/15
Preventivní program PPP Plzeň – Mgr. Milan Žižka; 4
denní setkání se žáky 4.a 5.ročníku

Výlet, exkurze
Školní výlet – zámek Kozel, obora – naučná stezka, golf
Planetárium 3D Plzeň – Vesmír očima dětí, Jak rostliny vedou vodu
Praha - poznávací túra po Praze a Neviditelná výstava
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Akce školní družiny
Název události
Odpoledne
s domácími
mazlíčky
Rozloučení s létem
Draci ve větru
Zdobení posvíceneckých
placiček
Cesta se strašidýlky za
světýlky
Zahradní slavnost
Čertovské disko
Školní Vánoce
Tříkrálové hry
Dny sběratelů
Turnaj v piškvorkách
Karneval
pohádkových
postav
Vítání jara
Velikonoční

prodejní

Náplň události
Ukázka mazlíčků, povídání dětí – majitelů
o zvířátkách
Soutěže
v tělocvičně,
pochod
po
skupinkách za pokladem
Pouštění draků na louce
Zdobení upečených placiček čokoládovou
polevou, ozdoby; vyhodnocení a odměnění
nejlepších
Ke svátku Halloween – plnění úkolů ve
sklepě,
na
půdě
a
v tělocvičně,
překonávání strachu
Hry, soutěže, sv. Martin na koni, martinské
rohlíčky, lampionový průvod
Tanec, soutěže, masky - kostýmy
Prodejní jarmark a vystoupení žáků
Soutěže, závody, obchůzka Tří králů
Ukázky sbírkových věcí
Soutěže, tanec, tombola
Krmení jehňátek, soutěže, oheň, opékání
buřtů
Ukázka vyrobených věcí (dárků) a jejich
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stánek
Čarodějnice a stavění
Máje
Družinový výlet
Odpoledne pro maminky

prodej
Stavění Májky na zahradě, soutěže a
didaktické hry, pálení vyrobení čarodějnice
Muzeum loutek a Akva tera v Plzni
Besídka s písněmi, tancem, básněmi,
divadelní vystoupení, občerstvení, bubny
Soutěže a didaktické hry s odměnami
Den dětí v družině
Netradiční soutěže, střelba, závody dětí
Odpoledne s tatínky
s tatínky, ukázka výcviku poslušnosti psa
Minisoutěže na 8 stanovištích
Školní družinová pouť
Hry, stopovačka, stezka odvahy, příprava
Nocování v družině
snídaně, povídání o nejmilejší hračce
21 akcí, celkem účast 643 žáci a 286 dospělých

Spolupráce školy na regionální úrovni












MŠ Vrčeň
o spolupořádání divadelních představení (představení
v tělocvičně školy)
o nabídka projektu Budu školák do MŠ
o účast 12 dětí z MŠ v projektu Budu školák (účast dětí
společně s rodiči v naší škole)
o předávání informací o průběhu udělování odkladů školní
docházky
ZŠ Tymákov - výměna zkušeností mezi školami
ZŠ Blovice, ZŠ Žinkovy a Gymnázium Blovice – předávání
informací o žácích po odchodu z naší školy (v 6. ročníku a v primě)
ZŠ Nepomuk - účast ředitele školy na ukázkové hodině v ZŠ
Nepomuk – 1.B / Český jazyk / Mgr. M.Ptáčková; zjištění výsledků
našich bývalých žáků v 1. pololetí 6. ročníku
MŠ Nepomuk - nabídka projektu Budu školák; účast 1 dítěte na
projektu Budu školák
MŠ Nepomuk – Dvorec - nabídka projektu Budu školák; účast 4
dětí v projektu Budu školák
MŠ Čížkov - účast dětí z MŠ na divadelním představení v naší
tělocvičně; návštěva paní ředitelky a 6 dětí ve výuce v 1. ročníku;
nabídka projektu Budu školák
Dětský domov Nepomuk – účast učitelů na vánoční besídce; účast
vychovatelek DD na akcích školy; elektronická komunikace
s vychovatelkami DD Nepomuk; účast ředitele školy na jednání
v DD; zapůjčování tělocvičny pro sportovní vyžití dětí z DD
Nepomuk
DDM Blovice – ukázka techniky plstění a techniky zdobení kraslic
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ZUŠ Elementaria Plzeň – ZŠ se stala pobočkou ZUŠ Elementaria
Plzeň, Jesenická 11, 323 23 Plzeň; vedení hudební a dramatického
oboru na naší škole

Propagace školy na veřejnosti










Pravidelná obnova webových stránek školy
Informační bulletin – Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013
(rodičům žáků, veřejnosti do obchodu, rodičům do MŠ v okolí)
Zapojení veřejnosti a rodičů do činnosti školy
o vedení zájmových kroužků
o zahradní slavnost
o dvě ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku a další
zájemce z řad veřejnosti a MŠ
o lampionový průvod
o vánoční dílna s rodiči
o projektové dny ve školní družině
o Školní Vánoce – prodejní jarmark a veřejné vystoupení
(pozvánky pro veřejnost v obchodu, do schránek u domů,
rodičům, do MŠ, elektronické pozvánky rodičům a
osobnostem)
o karneval pohádkových postav – plakát s informací o akci,
upoutávka na webových stránkách školy
o velikonoční dílna s rodiči
o velikonoční prodejní stánek – ukázka prací a prodej výrobků
(místní obchod, schůzky s rodiči žáků)
o vítání jara – vynášení Morany – veřejná akce
o odpoledne pro maminky - besídka nejen pro maminky –
veřejná akce
o zábavné odpoledne pro tatínky
o zahájení a zakončení školního roku v tělocvičně
o schůzky s rodiči žáků
o doprovod a doprava žáků na sportovní soutěže
Propagace školy v MŠ Vrčeň – předání bulletinu a pozvání na
projekt Budu školák
Sportovní a kulturní využití školy - dohoda o zapůjčení tělocvičny
(Mgr. Lenka Roušalová)
Projekt Budu školák – čtyřhodinový projekt pro předškolní děti
(účast dětí z MŠ Vrčeň, Nepomuk a Dvorec) – 18.11. (M); 26.11.
(Hv-Tv); 4.12. (ŠD); 13.1. (Čt-psaní-povídání – děti rozděleny na 2
skupiny); projekt zakončen v lednu 2014; účast 17 dětí z MŠ s jejich
rodiči
Elektronická komunikace s rodiči žáků
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Zápis do 1.ročníku pro další školní rok 2014/15 - pozvání na zápis
formou dopisu případným zájemcům, plakáty a pozvánky do
okolních MŠ
Organizace soutěží na velkém dětském dnu v Srbech – akce tří
obecních úřadů spolupořadatelství školy, příprava soutěží pro děti

Spolupráce s PPP
V letošním školním roce byli žáci vyšetřeni většinou v prostorách
Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň - jih a Klatovy. Vyšetření
provedl PaedDr. V.Wagner s kolegyní Mgr. L.Střelcovou. PPP schválila
individuální vzdělávací plány, které zpracovali učitelé školy pro
integrované žáky.
Naši školu navštívila Mgr. Alena Bartošková ze Speciálně pedagogického
centra v Plzni. Při své návštěvě 1. a 2. ročníku sledovala, se souhlasem
zákonných zástupců, své klienty, aby je viděla při školní práci. Při
následné konzultaci vysvětlila pedagogickým pracovníkům, jak s danými
žáky pracovat.
Další spolupráce s PPP Plzeň spočívala v organizaci preventivního
programu Dobré vztahy. Program vedl Mgr. Milan Žižka. Jednalo se o 4
celodenní setkání se 4.a 5.ročníkem.
Někteří žáci byli v kontaktu se Střediskem výchovné péče v Plzni.
Zákonní zástupci těchto žáků byli osloveni na základě uskutečněného
preventivního programu.
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Spolupráce s rodiči, policií, OÚ, sponzory, veřejností


Rodiče
o rodiče vypomáhají při vedení zájmových kroužků – Hliněný
kroužek;
o probíhaly individuální konzultace s rodiči ohledně
prospěchu a chování dětí;
o pravidelně podáváme písemné informace pro rodiče;
o s rodiči probíhá elektronická komunikace
o třídní schůzky s rodiči jsou prováděny formou
individuálních pohovorů;
o rodiče jsou zapojováni do družinové i školní činnosti
 Sponzoři
Školská rada – Školní Vánoce (výtěžek z jarmarku)
19.287,- Kč
Anonymní dárce - firma
3.000,- Kč
DHW Paleček s.r.o
5.000,- Kč
Tříkrálová koleda
1.455,- Kč
Školská rada - Velikonoční jarmark (výtěžek
5.554,- Kč
z jarmarku)
Lesy České republiky
35.000,- Kč
 Obec Vrčeň
o ředitel školy jednal se starostou obce o provozu školy
o schválení žádosti o rozdělení kladného hospodářského
výsledku za rok 2013
o předána inventura majetku k 31.12.2013 se zůstatkem
1.623.109,95 Kč
o příspěvek na provozní výdaje pro rok 2012 ve výši
504.000,- Kč a pro rok 2014 je k dnešnímu dni stanoven ve
výši 504.000,- Kč
o jednání se zastupitelem p.Tomášem Chouněm a prohlídka
školní budovy
o účast ředitele na veřejném zasedání obecního zastupitelstva,
předložení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2012/13
o účast ředitele školy na veřejném zasedání Obecního
zastupitelstva – předložení Koncepce rozvoje školy na
období roků 2012 - 2018
o spolupořádání Folklorního festivalu Pod Vrčeňskou lípou
(11.ročník)
 Veřejnost - je zapůjčována tělocvična pro potřeby veřejnosti; na
některé školní akce je zvána veřejnost na školních webových
stránkách, také pozvánkami; o dění ve škole je veřejnost
informována prostřednictvím internetových stránek školy a
Informačního bulletinu;
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Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň – pomoc při organizaci školní
vánoční akce (Školní Vánoce)
Obec Srby – společné jednání ohledně Dne dětí
MÚ Nepomuk – Odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) –
velice úzce spolupracujeme se dvěma pracovnicemi tohoto úřadu;
v letošním školním roce jsme podávali pouze ústní informace o
žácích;
MÚ Stod - OSPOD – vypracování písemné zprávy o žákovi
MÚ Nepomuk – Odbor školství – účast ředitele školy na dvou
konzultacích s pracovníky KÚ Plzeňského kraje
KÚ Plzeňského kraje – vydán souhlas se zřízením funkce asistent
pedagoga na období 1.9.2013 – 31.8.2014; konzultace s pracovníky
OŠMS na Městském úřadě v Nepomuku
Policie ČR – písemné vypracování zprávy pro vyšetřování
podvodného jednání firmy Fabco - fotografie žáků
MAS Nepomuk a Na návsi, o.s. – účast ředitele školy na pracovní
skupině k Dotekům řemesel; výroba poutače na akci Doteky řemesel;
spolupořadatelství akce Doteky řemesel
FN Plzeň - obhlídka pracoviště z Kliniky pracovního lékařství –
Mgr. Vodička ; objednávka preventivních prohlídek
Archiv Blovice – skartace dokumentů
ČŠI – seznámení s projektem Niqes, Mgr.Turek
MŠMT – schválení závěrečné monitorovací zpráv EU – peníze do
škol a licenční smlouva k DUMům; č.j. 51/14

Hodnocení školy
Jezdili jsme se žáky na soutěže (12 žáků - atletický trojboj v Přešticích,
12 žáků – okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v
Žinkovech, 6 žáků – krajské kolo OVOV v Tachově, 1 žák – republikové
kolo OVOV v Praze, 2 družstva – T-Ball a BEE-Ball ve Spáleném
Poříčí). Soutěžili jsme i ve škole (matematické soutěže – Pythagoriáda,
Klokánek, Cvrček). Sbírali jsme sběr a to celkem 4 390 kg sbíraných
surovin včetně kaštanů.
Pro hodnocení školy jsme využili několik nástrojů - Kalibro – znalostní
testy – 5.ročník a 3.ročník, dále jsme zjišťovali, jak si naši absolventi
vedou v následných školách.
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Hospodaření školy
Škola měla v roce 2013 celkové příjmy na provoz školy ve výši
542.589,60 Kč. Celkové provozní výdaje školy v roce 2013 činily
529.126,41 Kč.
Škola obdržela na neinvestiční výdaje dotaci od státu v celkové výši
3.028.000,-Kč (z této částky bylo 2.191.000,-Kč určeno rozpočtem na
platy zaměstnanců školy). Neinvestiční výdaje zahrnují také pojištění
zaměstnanců, tedy zpětné odvody státu, příspěvek do FKSP a nákup
pomůcek včetně placení nemocenských dávek.

Výhled pro rok 2014/2015


Rozdělení žáků do tříd k 1.9.2014
Ročníky
Počet žáků Třídní učitel
I.třída
2.ročník
12 žáků
Mgr. Hana Jedličková
5.ročník
12 žáků
II.třída
1.ročník
15 žáků
Mgr. Pavel Maršalík
III.třída

3.ročník
4.ročník

11 žáků
12 žáků
62 žáci

Mgr. Blanka Palečková
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Realizace projektu – Lesy České republiky - Pomáháme a učíme
se v lese



Realizace projektu Budu školák – pro zájemce z mateřských škol;
předpokládané zahájení projektu v listopadu 2014 - přihlášky do
projektu obdržíte po upřesnění programu a pokud se přihlásíte emailem na školní adresu (uvedena v tomto bulletinu)



Zápis žáků pro školní rok 2015/16 – v období od 15.1. do
15.2.2015



Ukázkové hodiny čtení a matematiky v 1. ročníku – počátek
listopadu 2014; určeno pro rodiče žáků 1. ročníku, paní učitelky z
MŠ a pro rodiče, kteří nejsou rozhodnuti, které škole svěří své dítě

 Organizace školního roku 2014/15
Zahájení školního roku 2014/15
1.září 2014 (pondělí)
Podzimní prázdniny
27. a 29.října 2014 (pondělí a středa)
Vánoční prázdniny
22.prosince 2014 (pondělí) – 2.ledna
2015 (pátek)
Zahájení vyučování v roce 2015
5.ledna 2015 (pondělí)
Ukončení 1.pololetí 2014/2015
29.ledna 2015 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny
30.ledna 2015 (pátek)
Jarní prázdniny
9.března-15.března 2015 (pondělí –
neděle)
Velikonoční prázdniny
2. a 3.dubna 2015 (čtvrtek, pátek)
Ukončení 2.pololetí 2014/2015
30.června 2015 (úterý)
Hlavní prázdniny
1.července (středa) – 31.srpna
(pondělí) 2015
Zahájení
školního
roku 1.září 2015 (úterý)
2015/2016


Co nabízíme žákům, kteří k nám docházejí:
 Výuka anglického jazyka od 1.ročníku (Nepovinný předmět), od
2.ročníku jako povinný předmět
 Výuka kvalifikovanými pedagogy - hlavní předměty vyučují
učitelé s kvalifikací pro 1.stupeň, některé předměty výchovného
charakteru vyučují vychovatelky, cizí jazyk vyučuje učitelka
s aprobací pro 2.stupeň
 Výuka pomocí interaktivních tabulí
 Práce na PC při výuce od 1.ročníku (výukové programy,
internet)
 Školní družina pro žáky 1.-5.ročníku v době 6,45 – 7,30 a 11,30
– 16,30
 Nové metody práce (skupinové práce, výuka v projektech,
výukové programy na PC)
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 Relaxační cvičení o přestávce a v ŠD (ranní provoz), využití
tělocvičny, školní zahrady, odpočinkového koutku, stolního
fotbalu na chodbě
 Dodržování lidových tradic (Posvícení, Vánoce, Tři králové,
Masopust, Morena, Velikonoce)
 Denní projekty (Den matek, Zahradní slavnost, Zavírání
zahrady, Den čarodějnic)
 Nepovinný předmět Náboženství, Anglický jazyk v 1.ročníku
 Zájmové útvary v odpoledních hodinách (Míčové hry, Sportovní
hry, Práce na počítači, Hliněný kroužek, Šikulové, Hopsahejsa,
Hry s hudbou)
 Pobyt na školní zahradě také o přestávkách, při vyučování (čtení,
prvouka, výtvarná výchova,….)
 Divadelní představení v Plzni nebo ve školní tělocvičně
 Zapojení do sběru papíru a dalších surovin
 Odběr školního mléka, 2x měsíčně zdarma ovoce z projektu
Ovoce do škol
 Možnost nákupu drobné svačiny
 Vycházky do přírody v okolí
 Rodinné prostředí školy; rodiče i ostatní rodinní příslušníci jsou
vítáni při tradičních akcích
 Práce na školním pozemku
 Obědy v jídelně MŠ Vrčeň
 Autobusové zastávky v blízkosti školy – možný doprovod dětí
na zastávku

Tento bulletin byl zpracován pro účely propagace práce školy dne
5.9.2014.
Jsou použity údaje z Výroční zprávy školy za školní rok 2013/14 a
fotografie žáků 5.ročníku, kteří absolvovali naši školu.
Na úvodní fotografii jsou žáci školy s učiteli při návštěvě 3D planetária
v Plzni.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

