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1. Charakteristika školy
1.1. Základní údaje
Název školy:
Adresa:
Právní forma:
RED - IZO:
IZO:
IČO:
Telefonní spojení:
E-mailové spojení:
Internetové spojení:
Ředitel školy:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň
příspěvková organizace
600 070 409
102 264 767
75 00 50 00
371 591 563
zs@vrcen.cz
www.vrcen.cz
Mgr.Pavel Maršalík

1.2. Název a adresa zřizovatele
Obec Vrčeň
Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň

1.3. Poslední změna v zařazení do školského rejstříku
MŠMT - č.j. 8686/2007-21 ze dne 11.6.2007 – změna vzdělávacích oborů.
Název právnické osoby: Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace.
KÚ PK – č.j. ŠMS/7635/09 s platností od 1.1.2010 – navýšení kapacity školní družiny na 60 žáků.

1.4. Seznam pracovišť
Hlavní budova, ředitelství

Adresa

Počet tříd

Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň

3

Počet žáků (k
30.9.2009)
57

1.5. Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Základní škola
Školní vzdělávací program
I z nás budou dospělí

Č.j.
16 847 / 96 – 2
Datum vydání 1.9.2007

V ročníku
4. - 5.
1. - 3.

1.6. Učební plán
Vzdělávací program Základní škola, č.j. 16 847/96-2 (4. – 5.ročník)
Č.j. 8 067/2009-22 Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1.září 2009
1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

7+1
3
4+1
3

6+2
3
5

8
3
5
2
2
1
2
1
2
26

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova

9

10

4
2

4+1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1,5
1,5
1
2
1
2

Celková dotace

20

22

24

25

1

2

2

Disponibilní časová dotace

5.ročník

Celková
dotace
40 + 3
9
22 + 2
7
7
6

8

3
10
117
5
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Nepovinné předměty
Náboženství

1

1

Školní vzdělávací program základního vzdělávání I z nás budou dospělí; datum vydání
1.9.2007 (1. – 3.ročník)
Vyučovací předmět

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti

7+2
4

7+2
0+1
4+1

7+1
3
4+1

7+1
3
4+1

2

2

7+1
3
4+1
1
2+1

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

1,5
1,5
1
2
2
1

Průřezová témata

0

0

0

Disponib.čas.dotace

2

4

Celková dotace

20

Rozdělení disponibilní časové dotace 14
2
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Nepovinné předměty
Náboženství
Hravá angličtina

RVP

1,5+0,5
1,5+0,5
1
2
2
1

Celková
dotace
35 + 7
9+1
20 + 4
1
6+1
3 + 0,5
3 + 0,5
5
7
10
5

0

0

0

0

3

2

3

14

14

22

25

25

26

118

118

2
1
1

1

1

1

1
1

1

1

7
1
4
1
0,5
0,5

14

0,5
0,5

1

35
9
20
1
12
12
10
5

1
1

1

1.7. Součásti školy
Název součásti

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd, oddělení Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
08 / 09 09 / 10
08 / 09
09 / 10
3
3
3,406
3,862
2
2
1,286
1,536

08 / 09 09 / 10 08 / 09 09 / 10
Základní škola
150
150
50
57
Školní družina
50
50 (60)
44
50
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech:
• S 3-01 (výkaz o základní škole k 30.9.08 a 30.9.09)
• R 13-01 (výkaz o ředitelství škol k 30.9.08 a 30.9.09)
• Z 2-01 (výkaz o školní družině k 31.10.08 a 31.10.09)
Kapacity školní družiny byla navýšena s platností od 1.1.2010 na počet 60 žáků.

1.8. Typ školy
Škola je neúplná (trojtřídní) se spojenými ročníky ve dvou třídách (2.a 3.ročník; 4.a 5.ročník). První ročník byl
vyučován samostatně.
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1.9. Spádový obvod školy
Obecním úřadem Vrčeň byl stanoven školský obvod ZŠ Vrčeň. Školský obvod tvoří obce Vrčeň, Sedliště, Srby,
Čížkov a Klášter.
Do ZŠ docházeli žáci z 10 obcí (stav k 30.9.2009).
Vrčeň
16 žáků
Sedliště
1 žák
Dvorec
1 žák
Čečovice
14 žáků
Srby
5 žáků
Kladrubce
1 žák
Liškov
1 žák
Nepomuk
16 žáků
Ždírec
1 žák
Třebčice
1 žák
Během školního roku přestoupila na jinou základní školu 1 žákyně (Nepomuk).

1.10. Specializované a speciální třídy
Žádné.

1.11. Individuální integrace žáků

Žáci s vývojovými poruchami učení (vývojové poruchy učení) jsou hodnoceni podle Pokynu MŠMT č.j. 13
711/2001-24, kteří mají tuto poruchu diagnostikovanou Pedagogicko-psychologickou poradnou:
Většinou jde o žáky s vývojovými poruchami učení a mentálním oslabením. 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.
Přehled žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP a mají hodnocení podle výše uvedeného zákona a vyhlášky
1.pololetí
2.pololetí
2
1
1.ročník
2
2
2.ročník
3
3
3.ročník
1
2
4.ročník
3
3
5.ročník
Celkem
11
11
Individuálně jsme integrovali 11 (11) žáků. Čtyři (Pět) žáci (žáků) bylo vzděláváno podle vyučovacích osnov
Základní škola, sedm (šest) žáků podle Školního vzdělávacího programu I z nás budou dospělí.
Z toho počet žáků, pro které byl vypracován IVP na základě doporučení PPP a následné žádosti rodičů o
integraci:
1.pololetí
2.pololetí
1
1
1.ročník
2
2
2.ročník
3
3
3.ročník
0
0
4.ročník
1
1
5.ročník
Celkem
7
7
Z toho počet žáků, kteří mají k dnešnímu dni doporučenou pomoc asistenta pedagoga (mají největší
potíže):
1.pololetí
2.pololetí
1
1
1.ročník
1
1
2.ročník
2
2
3.ročník
0
0
4.ročník
0
0
5.ročník
Celkem
4
4
Asistentská práce se žáky probíhala v rámci Dohody o provedení práce. Potřebné školení dané zákonem splňují
dva zaměstnanci školy – Eva Šlajerová a Stanislava Marková. Od září 2009 vykonávala funkci asistenta
pedagoga i Mgr. Monika Jonášová. 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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2.července 2010 bylo zažádáno na Krajský úřad Plzeňského kraje o opětovné zřízení funkce asistent pedagoga
na škole. 19.července 2010 škola obdržela rozhodnutí, kdy Krajský úřad Plzeňského kraje souhlasí se zřízením
funkce asistenta pedagoga na období od 1.9.2010 do 31.8.2012 za dodržení podmínek, které jsou součástí
písemného rozhodnutí KÚ PK.

1.12. Materiálně technické zajištění školy
Vybavení školy je na dobré úrovni. Zastaralý nábytek je postupně obměňován a modernizován. Pomůcky a
učební texty pro výuku jsou též doplňovány. Byly zakoupeny z prostředků ONIV, z darů od rodičů a částečně
z prostředků od Obce Vrčeň. Školní materiál a jeho nákup financovala Obec Vrčeň. Pracovní sešity financovali
rodiče žáků.

1.12.1. Opravy, úpravy a údržba školní budovy
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Lino v tělocvičně – oprava středního pásu
Výměna vodovodní baterie
Oprava rozvodu ústředního topení v šatně přízemí
Oprava pisoárů WC 1.patro
Výměna bojleru v přízemí
Malování učebny III.třídy a sborovny
Domácí telefon – rozvod do 4 místností budovy
Elektrické zásuvky ve sborovně
Pokládka zámkové dlažby na zahradě

1.12.2. Učební pomůcky
§
§
§

§
§
§
§

CD romy pro žáky – výukové programy: TS Angličtina hrou I a II, TS Matematika 5.ročník
Učebnice - modernizace fondu učebnic a pracovních sešitů celoročně
Pomůcky –
§ AJ – Učebnice Aj, Hravá angličtina
§ ŠD – Stavebnice LaQ, sedací pytle, maňásci a další hry
§ M - činnostní učení M – Tvořivá škola
§ Logicco Picollo
§ PRV, PŘ - Zvětšovací sklíčka Jumbo, dětské kukátko
§ TV - Gymnastické obruče, stuhy, padák s kapsami, basketbalový set, kriketové míčky, pásmo 20m,
stojany na T-Ball, trampolína
DVD: Metodika tance + DVD
Učitelská a žákovská knihovna – doplňování fondu knih celoročně; časopisy
IT - Počítač včetně monitoru 17´´
Radiomagnetofon Philips AZ 10207, vařič jednoplotýnkový Bravo, fotoaparát Olympus SP-59OUZ

1.12.3. Potřeby pro řízení školy
§
§
§
§

CD romy - aktualizace programů Povinná pedagogická dokumentace, Řízení málotřídní školy
Pojištění školy - Kooperativa 1.1. – 31.12.09
Mzdy Alfa software 2010
Evidence, Vysvědčení 2010 – upgrade školní matriky

1.12.4. Nábytek, další vybavení
§
§

Mříž na schodiště, stříška nad vchod do zahrady
Police na školní potřeby žáků

1.12.5. Revize a kontroly
§
§
§

§
§
§
§

Roční prohlídka plynového kotle
Kontrola spalinových cest
Revize TNS a bojlerů
Kontrola hasicích přístrojů
Revize tělocvičného nářadí a náčiní
Revize elektrických rozvodů
Revize plynového kotle
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1.12.6. Předplatné

§
§
§
§
§
§
§

Informatorium 3-8 na rok 2010
Učitelské noviny 2010
Moderní vyučování 10/09 – 9/10
Věstník MŠMT 2010
Prevence 1 – 10/10
Pastelka 2010
Sluníčko 2010

1.13. Školská rada
V tomto školním roce pracovala školská rada ve složení:
Mgr. Věra Trhlíková – učitelka, předsedkyně školské rady
Jiří Strolený – zástupce zřizovatele do konce roku 2009
Vratislav Chodora – zástupce zřizovatele od počátku roku 2010
Václava Chodorová – zástupce zákonných zástupců žáků
Školská rada se sešla pouze jednou za školní rok. Projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy ve
školním roce 2008/2009 a změny ve školním řádu – příloha č.4. Dále projednala Inspekční zprávu ČŠI
z listopadu 2009 – bez připomínek. V diskusi projednala situaci stoupajícího počtu žáků ve škole podle vyhlášky
(48/2005) paragrafu 4 – Počty žáků ve školách a třídách, dále možnost rekonstrukce podkroví a čerpání grantu.
Zástupce obce pan Vratislav Chodora informoval o finanční situaci obce, prioritou obce je výměna oken
v budově školy, rekonstrukce podkroví je v plánu až v budoucnu. Ředitel školy seznámil členy ŠR se zamítnutím
finančních prostředků na výměnu oken od Nadace ČEZ. Školská rada dává zřizovateli ke zvážení (na základě
připomínky České školní inspekce) zhotovení chodníku vedoucího od školní budovy do budovy mateřské školy
– přesun žáků na obědy a zpět (školní jídelna)

1.14. Sdružení působící při škole
1.14.1. AŠSK

Škola je členem Asociace školských sportovních klubů. Pro koordinaci práce v AŠSK byla v tomto roce
ustanovena učitelka Mgr. Monika Jonášová.

2. Údaje o pracovnících školy
2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet všech pracovníků *
Počet pedagogických pracovníků *
08 / 09
09 / 10
08 / 09
09 / 10
6 / 5,442
9 / 6,148
5 / 4,692
8 / 5,398
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech R 13-01 (stav k 30.9.08) a Z 2-01 (stav k 31.10.08).

2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Součást
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
PO
SpŠ
SŠ jiné
Konzervatoř VOŠ
VŠ – Bc. VŠ – PF
ZŠ
ŠD

2 / 0,453
2 / 1,536

VŠ jiné
+ DPS

VŠ jiné
bez DPS

4 / 3,409

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků
Počet ped.pracovníků – přepočtený Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk (7 pedagogických
stav dle 2.1.
(6 učitelů a 2 vychovatelky)
pracovníků)
5,398
13,6
40,0
Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
- absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD
- v důchodovém věku

0
1,000
0
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2.4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
- z toho počet neaprobovaných hodin

76
10

%
100
13,1

Ve kterých předmětech
------------------------------Aj 4.; Aj – NP 1; TV 1.; Pč 1; Vv
1; HV 1.,2.,3.;

Změna nastala k 4.1.2010
Odchod Hany Nové do invalidního důchodu – veškeré vyučovací hodiny přebrala Mgr.Monika Jonášová.
Od tohoto data se vyučovalo celkově 76 hodin, z toho 6 neaprobovaně, což je 7,89% neaprobovanost.

2.5. Personální změny
2.5.1. Pedagogičtí pracovníci
PP, kteří nastoupili do školy
- z toho absolventi PF
- z toho studenti PF
PP, kteří odešli ze školy
- z toho na jinou školu
- mimo školství
- na MD

Základní škola
1
0
0
1
0
1
0

Školní družina
0
0
0
0
0
0
0

2.5.2. Nepedagogičtí pracovníci
U nepedagogických pracovníků nedošlo během školního roku k žádné změně.

2.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
2.6.1. Vzdělávací akce
Okruh vzdělávání
Vedoucích pracovníků
Cizí jazyky
SIPVZ a ICT
RVP ZV
Zvyšování odbornosti
Celkem

Počet akcí
1
2
1
1
13

Počet ped.pracovníků
Ředitel – 1
Učitelka – 2
Učitelka – 1
Ředitel – 1
Učitelka – 4
Vychovatelka – 2

18

2.6.2. Vzdělávací instituce
Gymnázium, Blovice
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje
Národní institut dalšího vzdělávání, Plzeň
Longman Pearson Education
ZČU Pedagogická fakulta, Plzeň
Fakta
Tvořivá škola
ZŠ Nezvěstice
ZŠ Štěnovice

0
10
0
2
0
1
0
5
0
0

2.6.3. Délka trvání vzdělávací akce
Jednodenní vzdělávací akce
Vícedenní vzdělávací akce
Půlroční vzdělávací akce
Roční vzdělávací akce

8
9
0
1
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2.6.4. Financování jednotlivých školení
Počet seminářů
0
1
12
0
5

Státní dotace na Zpřístupnění DVPP málotřídním školám
Samoplátci
Financováno z DVPP
Dotace na SIPVZ
Dotováno z ESF

Cena kurzů
0,-Kč
16.000,-Kč
10.477,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu

Očekávaný počet dětí
Očekávaný počet tříd
Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
18
1
4
15
1
V červnu 2010 se dostavili zákonní zástupci s dalším žákem, který byl zapsán v ZŠ Klášterec n.Ohří a ten
nastoupí do naší školy.

3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet celkem Z toho přijatých na
gymnázia
SŠ s maturitou
0
0
0

SOU

U

Jiné

0

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2.
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

0

0

----------------0
0

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia

2
2

Počet žáků, kteří Do SpŠ
Do jiné ZŠ
odešli
ze
ZŠ
(1.-5.ročník)
v průběhu školního
roku
1
1
SpŠ – Základní škola internátní Blovice
Jiná ZŠ (1. – 5.ročník) – ZŠ Kralovice
Úplná ZŠ - ZŠ Nepomuk
Gymnázium - Blovice

Zvláštní způsob Dodatečný
Do úplné ZŠ
odklad PŠD
(6.ročník nebo plnění PŠD
Gymnázium)
9
0
0

3.3. Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2008 / 09
Počet kurzů
0

Počet absolventů
0

Časový rozsah (počet hodin / týden)
0

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1. Prospěch žáků
Celkem žáků
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Nehodnoceno

1.pololetí
56
41
15
0
0

2.pololetí
56
36
20
0
0
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4.2. Chování žáků
Snížený stupeň z chování

Počet žáků
1.pololetí
0
0

- 2.stupeň
- 3.stupeň

2.pololetí
0
0

4.3. Výchovná opatření
4.3.1. Pochvaly a jiná ocenění
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Pochvala na vysvědčení
Celkem pochval ve čtvrtletích
Celkem udělených pochval

Pochvalný list nebo kniha

1.čtvrtletí
0
0
0
0

2.čtvrtletí
14
3
0
17

3.čtvrtletí
3
1
0
4
34

4.čtvrtletí
3
5
5
13

Celkem
20
9
5
34

1.čtvrtletí
0

2.čtvrtletí
0

3.čtvrtletí
0

4.čtvrtletí
29

Celkem
29

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

1.čtvrtletí
1
0
0
0
0
1

2.čtvrtletí
4
2
0
0
0
6

3.čtvrtletí
0
0
0
0
0
0
15

4.čtvrtletí
3
4
1
0
0
8

Celkem
8
6
1
0
0
15

4.4. Zameškané hodiny
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

1.pololetí
1 626 hodin
0 hodin

2.pololetí
2 243 hodiny
0 hodin

4.5. Přehled volitelných a nepovinných předmětů
V letošním školním roce bylo vyučováno Náboženství. Předmět vyučoval P.Vítězslav Holý – nepomucký farář.
Dalším nepovinným předmětem byla Hravá angličtina v 1.ročníku, kterou vyučujeme na základě našeho ŠVP.
Tento nepovinný předmět vyučovala Hana Nová a od 4.1.2010 Mgr. Monika Jonášová.

4.6. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
Výchova k volbě povolání je zahrnuta jen do učiva prvouky a přírodovědy – výběr povolání a pracovní náplně
velmi zjednodušeně.
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4.7. Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Školní události zaměřené svým obsahem na environmentální vzdělávání:
• Slavnost spadaného listí a lampionový průvod (školní družina)
• Úklid návsi – hrabání listí (školní družina)
• Přednes básní u studánky Dobrá Voda na vrchu Štědrý v rámci svěcení této studánky
• Velikonoční dílny, tradice, barvy, zvyky, symbolika, Morana
• Školní projekt – Den Země: Vajíčko, symbol zrození a života na Zemi
• Účast školy v programu Recyklohraní vyhlášené MŠMT – třídění elektroodpadu
• Soutěž ve sběru druhotných surovin – sebráno celkem za školní rok 2 580 kg surovin (HDPE víčka, AL
hliník, sběrný papír)
• Třídění odpadů v učebnách – celoročně
• 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

5. Nadstandardní aktivity
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou
5.1.1. Družinové zájmové kroužky
Míčové hry – pokročilí
Míčové hry – začátečníci
Hliněný kroužek
Dílna pro tvořivé ruce
Modelářský kroužek
Práce s počítačem

Šlajerová Eva
Mgr. Jonášová Monika
Kahounová Jitka, Břízová Jitka
Břízová Jitka
Kahoun Petr
Mgr. Jonášová Monika

žáci 1. – 5.ročníku
žáci 1. – 2.ročníku
žáci 1. – 5.ročníku
žáci 1. – 5.ročníku
žáci 3. – 5.ročníku
žáci 4. – 5.ročníku

5.1.2. Mimoškolní zájmové kroužky
Vedení zájmových kroužků je plně v kompetenci jejich vedoucích. Škola pouze bezplatně zapůjčuje prostory pro
činnost těchto zájmových útvarů.
Hra na flétnu
Veitová Anna
žáci 1. – 5.ročníku
Hasičský kroužek
Ing. Chodora Vratislav, Roušal Vít žáci 1. – 5.ročníku
Pěvecký sbor
Korbelová Jana
žáci 1. – 5.ročníku
Pěvecký sbor se schází v prostorách MŠ Vrčeň. Účastníci souboru jsou žáky ZUŠ Elementaria Plzeň.

5.2. Mimoškolní a školní aktivity
5.2.1. Akce školy
Divadlo
Divadlo (divadelní
společnost)
Tetiny
Kuba
MŠ Vrčeň
Dráček

Název hry

Účast

O podzimu
Není drak jako drak
Sněhurka a sedm trpaslíků
Sněhurka

Výchovný koncert
Dráček

O středověkých nástrojích
O kůzlatech

1.ročník
1.-5.ročník, MŠ Vrčeň
1.-5.ročník
1.-5.ročník, MŠ Vrčeň,
Čížkov
1.–5.ročník
1.-5.ročník, MŠ Vrčeň

Film
V letošním školním roce jsme nebyli na žádném filmovém představení.

MŠ

Místo
představení
Plzeň, KD Peklo
tělocvična
MŠ Vrčeň
tělocvična
tělocvična
tělocvična
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Přednes básní
• setkání seniorů v Sedlišťské hospodě
• Školní Vánoce – 7.vánoční školní jarmark s vystoupením žáků na školní zahradě
• Svěcení pramene Dobrá Voda na Štědrém
Projektové vyučování
Název celoškolního projektu
Projekt PRVák: Adra – Bangladéš; dobrovolník Jana Kubíková; 4 návštěvy po 2
vyučovacích hodinách
AJAX – preventivní program Policie ČR; por. Bc. Libor Pilař
I z nás budou dospělí – 7.ročník; zahájeno v 1.školním týdnu
Sportovní dopoledne na hřišti ve Dvorci 25.9.09
Projekt Tolerance (týdenní projekt)
Mikuláš a čerti
Čertí škola
Školní Vánoce
7.vánoční školní jarmark na školní zahradě
Tříkrálové setkání – lidové zvyky, dramatizace Adventu, LS, zpěv, výroba
atributů svatých
Morana
Velikonoční dílny, tradice, barvy, zvyky, symbolika, Morana
Den Země – Vajíčko, symbol zrození a života na Zemi; ohrožené druhy zvířat,
odpady, třídění, pokusy s vejci
Čarodějnice
Den dětí – Policie a soutěže v budově
Dny zdraví; složky zdraví (strava, vztahy, pohyb), hry
Sorudo – kurz reálné sebeobrany – prevence, nácvik, posílení, sebevědomí,
zásady první pomoci
Zakončení projektu AJAX – por. Bc. Libor Pilař
I z nás budou dospělí – zakončení a vyhodnocení
Výlet, exkurze
Název výletu, exkurze
Školní výlet - Keltské hradiště Prášily
Dopravní hřiště u ZŠ Blovice – dvakrát ročně
Modelová železnice Vrčeň
Výlet muzeum Nepomuk
Ostatní události a sbírky pro potřebné
Zahájení školního roku 2009/10
ANIVRK – dílna na výrobu animovaných krátkých filmů
Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku a další zájemce
Schůzky s rodiči žáků 2. – 5.ročníku – podány informace prospěchu a chování
žáků
Plavecký výcvik v Horažďovicích
Vánoční dílna s rodiči – výroba výrobků na jarmark
Školní Vánoce a7.vánoční školní jarmark s vystoupením žáků
Nadace pro transplantaci kostní dřeně – příspěvek 1.000,-Kč jako část výtěžku
ze 7.vánočního školního jarmarku; www.kostnidren.cz
Fond SIDUS – příspěvek 690,-Kč pro nemocné děti pro Pediatrickou kliniku UK
2.LF Fakultní nemocnice v Motole a pro Kliniku dětského lékařství Fakultní
nemocnice s poliklinikou v Ostravě; www.fondsidus.cz
CPK CHRPA – příspěvek 500,-Kč pro Centrum přípravy koní pro
hiporehabilitaci - výběr a výchova koní a jejich následné poskytnutí zařízením
zabývajícím se hiporehabilitací; www.cpkchrpa.cz
Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2010/11 – zapsáno 18 žáků
Setkání tříd – proběhlo několikrát za školní rok
Ukončení 1.pololetí – rozdáno vysvědčení
1.zkouška pěveckého sboru Andílci; p.uč.Jana Korbelová ze ZUŠ Elementaria

Určení projektu
1.ročník
2.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
2. – 5.ročník
2.ročník
1. – 5.ročník

Určení výletu, exkurze
1. – 5.ročník
3. – 5.ročník
ŠD
ŠD

1. – 5.ročník, veřejnost
Zájemci z řad žáků
Rodiče, veřejnost, učitelky
MŠ
Rodiče žáků
1. – 4.ročník
Rodiče žáků – 12
veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost

1. – 5.ročník, veřejnost

1. – 5.ročník
1. – 5.ročník

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010
- 12 -

Plzeň (při MŠ Vrčeň)
Adra – příspěvek pro potřebné (zemětřesení na Haiti) 1.475,-Kč; www.adra.cz
Laktea – Ovoce do škol – ovocné a zeleninové svačinky pro žáky
Pomozte dětem - příspěvek 500,-Kč jako část výtěžku z velikonočního prodeje;
www.pomoztedetem.cz
Kalibro 3 a 5.ročník
Schůzky s rodiči žáků 1. – 5.ročníku – podány informace prospěchu a chování
žáků
Fotografování žáků
Sběr druhotných surovin…….HDPE víčka (95 kg), AL hliník (22 kg), sběrný
papír A1 (2.580 kg)
Zakončení školního roku

1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník, veřejnost
3., 5.ročník

1. – 5.ročník
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost

5.2.2. Akce školní družiny
Název události
Cesta za pokladem
Draci ve větru
Mazlíčci v ŠD
Posvícení
Rej duchů
Slavnost spadaného listí
Čertí disko
Vánoční jarmark
Tříkrálová koleda
K+M+B chodí po vesnici
Hry na sněhu
Den sběratelů
Maškarní karneval
Závody RC modelů
Velikonoční dílna a velikonoční prodej
Květinová zahradní slavnost
Čarování ve školní družině a stavění
májky
Odpoledne nejen pro maminky
Den dětí
Družinová kuličkiáda
Spaní ve škole

Náplň události
Stopovačka po vsi
Nejhezčí drak, pouštění draků
Prezentace zvířat
Zdobení placiček
Strašidelná stezka odvahy
Úklid zahrady, soutěže na zahradě,
oheň

Účast
42 žáků + 6 dosp.
26 ž.
36 žáků + 4 dosp.
35 žáků
37 žáků + 6 dosp.
28 ž. + 12 dosp.
27 ž.
42 ž. + 120 dosp.
35 ž.
1 trojice
26 ž.
30 ž. + 2 dosp.
36 ž. + 7 dosp.
15 soutěž. + 25 ž. + 3
dosp.
16 ž.
45 ž. + 12 dosp.
8 ž.

Stavění soch ze sněhu
Tanec, soutěže, tombola
Jízda zručnosti na čas

Tvorba zahradního světýlka

Vystoupení dětí, zdobení perníkového
motýla
Dokončení dopoledních soutěží

43 ž. + 32 dosp.
28 ž.
24 ž.
25 ž.

Barvení hedvábných šátků, opékání
uzenin, stezka odvahy, ranní nákup a
příprava snídaně
Soutěže za sladkost
34 ž.
Družinová pouť
Celkem na 22 družinových akcích za celý rok ………………..666 žáků a 204 dospělých

5.3. Účast v soutěžích
Soutěž

Pořadatel

Název soutěže

Počet žáků

Umístění

regionální
Celostátní –
od října 08
celostátní

Poštovní spořitelna
MŠMT + ASEKOL

Pošta
Recyklohraní

Věcné dary

Jednota českých
matematiků a fyziků
Olomouc
AŠSK

Klokánek; Cvrček (19.3.10)

20
4.,5.r. –
vypracován 1 úkol
2.,3.r. – 8 + 12
4.,5.r. – 9 + 8

okresní
krajská

Baseball&Softball Klub
Spálené Poříčí; Jiří Šiman

Atletický trojboj v Přešticích
(9.6.10)
VII.ročník: T-Ball ve
Spáleném Poříčí (7.6.10)

Mladší – 4 žáci
Starší – 4 žáci

Bez umístění

9.místo
14.místo
8.místo
2.místo J.Chodora
nejpřesnější hod
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celostátní

Orbit klub společnosti
Wrigley s doporučením
MŠMT ČR

Zdravé zuby (7.5.10)

okrsková

AŠSK

okresní

AŠSK

McDonald´s Cup ve fotbale
Žinkovy (20.4.2010)
Přehazovaná Stod (16.6.10)

3 žáci kartičky
potvrzené od
lékaře; všichni
žáci pracovní list

St.žáci

6.místo st.žáci
3.místo ml.žáci
3.místo

5.4. Spolupráce školy na regionální úrovni
§

§
§
§
§
§

§

MŠ Vrčeň
o spolupořádání divadelních představení (3 představení v tělocvičně školy, 1 představení
v plzeňském KD Peklo)
o shlédnutí divadelního představení Sněhurka a 7 trpaslíků, které nacvičily děti a paní učitelky MŠ
o plavecký výcvik v Horažďovicích
o nabídka MŠ Vrčeň na spolupráci se ZUŠ Elementaria Plzeň - nabídka hudebních, dramatických
oborů v MŠ Vrčeň pod vedením učitelky ze zmíněné ZUŠ Plzeň
o do MŠ předány informační bulletiny
Dobrovolný hasičský sbor Vrčeň – pomoc při organizaci 7.vánočního jarmarku, čištění okapů
ZŠ Chválenice, Tymákov a Horšice - výměna zkušeností mezi málotřídními školami a předávání
informací; řešení různých situací
ZŠ Nepomuk – výměna zkušeností a předávání informací o žácích po odchodu z naší školy (v 6.ročníku);
návštěva ředitele v ZŠ Nepomuk – interaktivní tabule
MŠ Nepomuk–Dvorec
o do MŠ předány informační bulletiny
MŠ Čížkov
o návštěva divadelního představení v tělocvičně
o do MŠ předány informační bulletiny
o výměna informací o žácích, které přijdou do 1.ročníku naší školy
Občanské sdružení Na návsi o.s. – pracovní víkend na výrobu animovaných filmů – Anivrk 1.ročník

5.5. Propagace školy na veřejnosti
§
§

§
§
§
§

Pravidelná obnova webových stránek školy
Zapojení veřejnosti a rodičů do činnosti školy –
o vedení zájmových kroužků
o ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku
o lampionový průvod
o vánoční dílna s rodiči
o 7.vánoční školní jarmark
o besídka pro maminky
o zahájení a zakončení školního roku v tělocvičně
o doprovod a doprava žáků na sportovní soutěže;
Školní bulletin – Ohlédnutí za školním rokem 2008/09
Sportovní a kulturní využití školy - dohoda o zapůjčení tělocvičny (Mgr. Roušalová Lenka, Bc. Kuchynková
Petra, Moravec Jan)
Elektronická komunikace s rodiči žáků
Zdařilé vystoupení žáků na kulturní akci obecního úřadu (setkání seniorů)

5.6. Účast školy v mezinárodních programech – mezinárodní spolupráce
Škola se neúčastnila žádného mezinárodního programu a nemá žádnou mezinárodní spolupráci.

5.7. Rozvojové programy, granty

Č.j. 4040/2010-26 ze dne 18.3.2010 - Školní vybavení pro žáky 1.ročníku základního vzdělávání

6. Výchovné poradenství
6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Není stanovena žádná koncepce výchovného poradenství.
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6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
V letošním roce nebyl sestaven samostatně, ale byl součástí plánu práce školy.
Po celý rok mohli žáci využívat schránku důvěry, ale většinou oznamovali své potíže třídním učitelům a
vychovatelkám školní družiny. Touto cestou důvěry žáků v učitele a vychovatele se nám podařilo zjistit
přestupky v chování některých žáků.
Školní události zaměřené svým obsahem na prevenci násilí a šikanování mezi žáky a posilování pozitivního
klimatu ve školách a prevenci rizikových projevů chování u dětí a mládeže:
• Zájmové kroužky v odpoledních hodinách
• Smysluplná činnost ve školní družině, která je otevřena pro žáky školy do 16,30 hodin
• Družinové události za přítomnosti rodičů
• Celoroční školní projekt „I z nás budou dospělí“
• Týden tolerance – výměna učitelů, obměna složení jednotlivých tříd
• Kurz reálné sebeobrany Sorudo
• Nocování ve škole – posilování vzájemných vztahů mezi různě starými žáky
• Zapojení nejstarších žáků školy do jednotlivých akcí – pomocníci ped.pracovníků
• Zapojení rodičů do činnosti školy – Adventní dílna, soutěže při besídce
• Setkávání tříd
Většina naplánovaných akcí byla splněna. Děti se při akcích, které plnily úkol prevence sociálně-patologických
jevů, bavily, rozvíjely svůj vztah k ostatním dětem v kolektivu, pomáhaly si. Seznámily se i s jevy, které škodí
společnosti – drogy, násilí, nevšímavost.

6.3. Spolupráce s PPP
V letošním školním roce bylo Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň - jih vyšetřeno 10 žáků naší školy.
Žáci byli vyšetřeni v prostorách školy, dva z nich v objektu Dětského domova v Nepomuku, jeden z nich v PPP
Plzeň - jih. Vyšetření provedl PaedDr. V.Wagner s kolegyní Mgr. Střelcovou. Byly provedeny pohovory konzultace s rodiči vyšetřených žáků ihned po vyšetření dětí.
Další žák byl vyšetřen v Ped.-psychologické poradně v Klatovech.
Během školního roku byly vypracovány individuální vzdělávací plány pro 7 žáků s vývojovými poruchami učení
a mentálním postižením. Se sestavením těchto IVP a jejich obsahem souhlasily PPP v Plzni a SPC Plzeň podle
toho, kde byli žáci poprvé vyšetřeni.

6.4. Spolupráce s rodiči, policií, OÚ, sponzory, veřejností
§

§

§

§

Rodiče
o rodiče vypomáhají při vedení zájmových kroužků – Hliněný kroužek, Dílna pro tvořivé ruce,
Modelářský kroužek;
o probíhaly individuální konzultace s rodiči ohledně prospěchu a chování dětí;
o pravidelně podáváme písemné informace pro rodiče;
o třídní schůzky s rodiči jsou prováděny formou individuálních pohovorů;
o rodiče jsou zapojováni do družinové i školní činnosti
Sponzoři
o Rodič žáka – finanční dar
o Rodič žáka – finanční dar
o Rodič žáka – finanční dar
o Školská rada – dar od rodičů na vánočním jarmarku
o Dar rodičů – za sběrné suroviny
o Jednota – věcný dar
o DHW Paleček, Nepomuk – finanční dar
Obec Vrčeň
o ředitel školy jednal se starostou a místostarostkou obce o provozu školy
o předány návrhy na další možné opravy a rekonstrukce budovy
o účast ředitele školy na jednom veřejném zasedání
o řešení navyšujícího se počtu žáků školy
o zřizovatel zpracoval dodatek ke zřizovací listině školy
o schváleno navýšení kapacity v ŠD
o návštěva starosty obce na zahájení školního roku a v průběhu školního roku
o pomoc při organizování dětského dne
o zamítnutí žádosti o rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2009
Veřejnost - je zapůjčována tělocvična pro potřeby veřejnosti (3x dohoda o zapůjčení tělocvičny); na
některé školní akce je zvána veřejnost na školních webových stránkách, také pozvánkami;
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§
§
§
§

MÚ Nepomuk – Odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) – velice úzce spolupracujeme se dvěma
pracovnicemi tohoto úřadu; v letošním školním roce jsme podávali písemnou zprávu celkem na 2 žáky naší
školy; podávali jsme ústní informace o těchto žácích; uskutečněna návštěva pracovnic OSPOD ve škole
MÚ Nepomuk – Odbor školství – konzultace k rozpočtu organizace
KÚ Plzeňského kraje – konzultace s pracovníky OŠMS na Městském úřadě v Nepomuku
Policie ČR – v letošním školním roce jsme pomoc od Policie ČR nepotřebovali, na žádost Policie ČR byl
sepsán posudek na jednoho žáka

7. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol
7.1. Výsledky hodnocení ČŠI
Institucionální inspekce – Mgr. Lenka Rusnoková a Ing. Matasová
Zápis z inspekce - příloha výroční zprávy.

7.2. Kontroly zřizovatele

Pravidelné kontroly pokladního hotovosti a pokladní knihy provádí ředitel školy a nebyly shledány žádné
nesrovnalosti zápisu v pokladní knize a zůstatku hotovosti v pokladně školy.
Finanční kontrola za období 1.1.2009 do 30.6.2009 ze dne 28.8.2009.

7.3. Kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje
V letošním školním roce nebyla provedena žádná kontrola.

7.4. Kontrola OSSZ
V srpnu 2010 provedena kontrola na OSSZ za období 1-12/2009 a 1-6/2010 – zajistila p.Čekanová. Kontrola
proběhla bez závad.

7.5. Kontrola KHS Plzeňského kraje
Šetření v objektu školy – z důvodu žádosti o navýšení kapacity v ŠD.

7.6. Kontrola BOZP, IBP
V letošním školním roce byla provedena kontrola firmou Dana Lindová – služby v oboru požární ochrany a
bezpečnosti práce dne 7.12.2009. Byly shledány některé nedostatky, které jsou součástí Záznamu z roční
prověrky stavu BOZP.
Zápis z této kontroly byl v kopii předán zřizovateli.

7.7. Kontrola VZP
Kontrola proběhla za období 03/2006 – 03/2010
• oznamovací povinnost je prováděna řádně dle ustanovení zákona o předkládání přehledů o
vyměřovacích základech a odvodech pojistného – bez závad;
• provedena kontrola stanovení vyměřovacích základů dle zákona a kontrola správnosti výpočtu výše
pojistného dle ustanovení zákona – bez závad;
• odvod pojistného nevykazuje v kontrolovaném období nedoplatek pojistného ani penále

7.8. Hospitační činnost

Ředitel školy uskutečnil 2 hospitace ve vyučovacích hodinách. Podle času a potřeby navštívil vyučovací hodiny
na kratší časový úsek, ze kterého není zápis z hospitace. Vychovatelky ŠD a učitelka byly na náslechu u ředitele
školy v rámci své asistentské práce se žáky.

7.9. Kontroly ředitele školy
Pravidelně byly prováděny kontroly pedagogické dokumentace, provedena kontrola zpracování tématických
plánů, kontrola rozvrhu hodin, pracovní doby vychovatelek ŠD, kázeň ve školní jídelně. Nepedagogický
pracovník kontrolován průběžně – kvalita úklidu školní budovy.
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8. Výkon státní správy
8.1. Rozhodnutí ředitele školy
Zákon 561/2004 Sb., § 165, odst. 2 určuje ta rozhodnutí ředitele školy, na která se vztahuje správní řád (Zákon
500/2004 Sb.)
Od 5.3.2009 je v platnosti novela školského zákona, kterou se upravilo rozhodování ředitele školy podle
správního řádu.
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Počet odvolání
přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
0
0
povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
2
0
odkladu povinné školní docházky podle § 37
4
0
převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
0
0
podle § 39 odst. 2
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
18
0
přestupu žáka podle § 49 odst. 1
2
0
převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49
0
0
odst. 2
povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55
0
0
odst. 2
snížení úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb
0
0
podle § 123 odst. 4
prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských
5
0
služeb podle § 123 odst. 4
podmíněné vyloučení žáka ze školského zařízení podle § 31
0
0
odst. 2 a 4
vyloučení žáka ze školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
0
0
povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
0
0
zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
0
0

8.2. Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:

0
0

8.3. Počet žáků osvobozených z výuky:
Předmět
-----------

Počet žáků
0

8.4. Počet evidovaných stížností
Stížnosti
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu

0
0
0
0
0

8.5. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2007 a 2008
Rok 2008
a) počet podaných žádostí o informace
0
b) počet podaných odvolání proti
0
rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého
0
rozsudku soudu
d) výsledky řízení o sankcích za
0

Rok 2009
0
0
0
0
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nedodržování tohoto zákona
bez
uvádění osobních údajů
e) další informace vztahující se
k uplatňování tohoto zákona

0

0

Podávání informací rodičům ohledně chování a prospěchu žáků podáváme pravidelně na schůzkách s rodiči, ale i
osobně ve zvláště k tomu stanovených termínech a po domluvě s třídním učitelem. V akutních případech
podáváme informace rodičům i telefonicky. O takto podaných informacích nejsou vedeny zápisy a nejsou
evidovány.
V případě závažnějších porušení pravidel slušného chování nebo zhoršeného prospěchu zveme rodiče do školy.
Z těchto jednání je pořizován písemný zápis.

Datum: 23.8.2010
Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň
Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 23.8.2010.
Mgr. Věra Trhlíková

………………………………..

Mgr. Blanka Palečková

………………………………..

Mgr. Monika Jonášová
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Eva Šlajerová

………………………………..

Stanislava Marková

……………………………….

