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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
Adresa

Počet tříd

Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň

3

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

V ročníku

Hlavní budova, ředitelství

Počet žáků
(k 30.9.2010)
60

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

5.
1. - 4.

1.6. Učební plán
Vzdělávací program Základní škola, č.j. 16 847/96-2 (5.ročník)
Č.j. 8 067/2009-22 Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1.září 2009
1.ročník
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova

2.ročník

9

10

4
2

4+1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

3.ročník

4.ročník

7+1
3
4+1
3

6+2
3
5

8
3
5

1,5
1,5
1
2
1
2

2
2
1
2
1
2

1
1
1
2

5.ročník

Celková
dotace
40 + 3
9
22 + 2
7
7
6

8

3
10
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Celková dotace

20

Disponibilní časová dotace

22

24

25

1

2

2

Nepovinné předměty
Náboženství

26

117
5

1

1

Školní vzdělávací program základního vzdělávání I z nás budou dospělí; datum vydání
1.9.2007 (1. – 4.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
Průřezová témata
Disponib.čas.dotace
Celková dotace

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

1,5+0,5
1,5+0,5
1
2
2
1
0
3
26

1
1
2
1
0
2
20

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

1
1
2
1
0
4
22

1
1
2
1
0
3
25

1,5
1,5
1
2
2
1
0
2
25

2
1
1

1

1

1

1
1

1

1
0,5
0,5

1

Celková
dotace
35 + 7
9+1
20 + 4
1
6+1
3 + 0,5
3 + 0,5
5
7
10
5
0
14
118

7
1
4
1
0,5
0,5

RVP
35
9
20
1
12
12
10
5
0
14
118

14

1
1

1

1.7. Součásti školy
Název součásti

Kapacita

Počet žáků

přepočtených
Počet tříd, oddělení Počet
pedagogických
pracovníků
09 / 10 10 / 11
09 / 10
10 / 11
3
3
3,862
4,774
2
2
1,536
1,518

09 / 10 10 / 11 09 / 10 10 / 11
Základní škola
150
150
57
60
Školní družina
50 (60)
60
50
52
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech:
• S 3-01 (výkaz o základní škole k 30.9.09 a 30.9.10)
• R 13-01 (výkaz o ředitelství škol k 30.9.09 a 30.9.10)
• Z 2-01 (výkaz o školní družině k 31.10.09 a 31.10.10)
Kapacita 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 12 obcí (stav k 30.9.2010).
Vrčeň
18 žáků
Sedliště
2 žáci
Dvorec
1 žák
Čečovice
13 žáků
Srby
6 žáků
Kladrubce
1 žák
Ždírec
1 žák
Nepomuk
14 žáků
Dožice
1 žák
Třebčice
1 žák
Měrčín
1 žák
Čížkov
1 žák

1.10. Specializované a speciální třídy
Žádné.

1.11. Individuální integrace žáků
1.11.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Mezi žáky se speciálními vzdělávacémi 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.
Přehled žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP a mají hodnocení podle výše uvedeného zákona a vyhlášky
30.9.2010
30.6.2011
0
3
1.ročník
3
6
2.ročník
2
2
3.ročník
3
3
4.ročník
1
2
5.ročník
Celkem
9
16
Individuálně jsme integrovali 9 (16) žáků. Jeden (Dva) žák (žáci) byl vzděláván podle vyučovacích osnov
Základní škola, osm (čtrnáct) žáků podle Školního vzdělávacího programu I z nás budou dospělí.
16 žáků z celkových 58 žáků školy = 27,58%
Z toho počet žáků, pro které byl vypracován IVP na základě doporučení PPP a následné žádosti rodičů o
integraci:
30.9.2010
30.6.2011
0
3
1.ročník
3
5
2.ročník
2
2
3.ročník
3
3
4.ročník
0
1
5.ročník
Celkem
8
14
14 žáků z celkových 58 žáků školy = 24,13%
Z toho počet žáků, kteří mají doporučenou pomoc asistenta pedagoga (mají největší potíže):
30.9.2010
30.6.2011
0
2
1.ročník
3
3
2.ročník
1
1
3.ročník
2
2
4.ročník
0
0
5.ročník
Celkem
6
8
8 žáků z celkových 58 žáků školy = 13,79%
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Asistentská práce se žáky
Dohoda o provedení práce - Stanislava Marková (1.9.2010 - 31.12.2010), Mgr. Jitka Zrnová (1.1.2011 –
30.6.2011), Vlasta Jankovičová (1.3.2011 – 30.6.2011).
Pracovní poměr – Ilona Havlíková a Jana Kubíková.
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.
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.

1.11.2. Vzdělávání nadaných žáků
Ve škole máme i nadané žáky, ale není jim stanovena integrace Pedagogicko-psychologickou poradnou. Učitelé
takovým žákům nadále pomáhají rozvíjet dovednosti a schopnosti. Zadávají žákům problémové úkoly, cvičení
nad rámec povinných úkolů, práci na počítačích. Žáci pracují většinou samostatně na odlišné práci než jejich
spolužáci – vyhledávají informace, plní náročnější pracovní listy.
Dosud jsme neumožnili mimořádně nadanému žáku postoupit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího
ročníku.
Žádný z našich nadaných žáků nemá stanoven individuální vzdělávací plán.

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
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

generální úklid půdy
oprava střechy (leden 2010)
přístřešek nad vchod do zahrady
nové zásuvky do I.třídy
malování hlavní chodby
odstranění stupínku ve III.třídě
demontáž tabulí Dubno v I. a III.třídě
nátěr dveří a zárubní v přízemí, oprava nátěru v I.patře
regulační ventil u hlavního uzávěru vody
čištění okapů v přední části budovy

1.12.2. Učební pomůcky

§
§
§
§
§
§
§
§

Knihy a časopisy do zásobníku pro učitele, do žákovské i učitelské knihovny
Záchranný kruh – CD a pracovní listy
Kartotéka slov, NovaDida – obrazová a textová část
Sedací vak
Hry do ŠD – stavebnice
Výukové programy – Pachner, Terasoft
Nové vzorky učebnic
Pomůcky Logico Piccolo a MiniLük

1.12.3. Potřeby pro řízení školy
§
§
§
§

CD romy - aktualizace programů Povinná pedagogická dokumentace, Řízení málotřídní školy
Pojištění školy - Kooperativa 1.1. – 31.12.2011
Mzdy Alfa software 2011
Evidence, Vysvědčení 2011 – upgrade školní matriky

1.12.4. Nábytek, další vybavení
§
§

Koberec do II.třídy
Koberec do ŠD
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§
§
§

Garnyže (chodba), skříňka se dřezem
Počítačové stoly
Skříňka – regál do I.třídy

1.12.5. Revize a kontroly
§
§
§
§
§
§
§

revize tělocvičného nářadí a náčiní
revize elektrospotřebičů
kontrola hasících přístrojů
kontrola spalinových cest
prohlídka kotle
revize TNS a bojlerů
revize elektrospotřebičů a nových zásuvek v I.třídě

1.12.6. Předplatné

§
§
§
§
§
§
§

Pastelka 1/2011 – 12/2011
Věstník 2011
Moderní vyučování 10/2010 – 9/2011
Prevence 1/2011 – 10/2011
Učitelské noviny 2011
Sluníčko 1-12/2011
Informatorium 3-8 na 8/2011 – 7/2012

1.13. Školská rada
V tomto školním roce pracovala školská rada ve složení:
Mgr. Hana Jedličková – učitelka, předsedkyně školské rady
Vratislav Chodora – zástupce zřizovatele od počátku roku 2010
Václava Chodorová – zástupce zákonných zástupců žáků
Školská rada se sešla pouze jednou za školní rok.
Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2009/2010, výroční zprávu o
hospodaření školy v roce 2008 a 2009, změnu člena školské rady za pedagogy z rozhodnutí ředitele školy a
změnu předsedy školské rady – novým členem a předsedou se stala paní učitelka Mgr. Hana Jedličková.
Školská rada projednala vlastní hodnocení školy za rok 2008/2009 a 2009/2010. Ke zpracovanému hodnocení
školy nebyly žádné připomínky.
Školská rada diskutovala o zápisu žáků do 1. ročníku – počet žáků, odklad školní docházky; zástupce obce pan
Vratislav Chodora informoval o finanční situaci obce; ředitel školy seznámil členy ŠR s projektem na výměnu
oken a s projektem na pořízení 3 dotykových tabulí do tříd a zinteraktivnění tabule ve školní družině (s
potřebnou multimediální technikou).

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. Blanka Palečková.

1.15. Školní úrazy
V tomto školním roce byly uvedeny do knihy úrazů 24 záznamy. Většinou šlo o úrazy lehké, které vznikly
nepozorností při tělesné výchově. Byly zde i záznamy, kdy došlo k lehkému poranění při vzájemné potyčce mezi
spolužáky.
Z tohoto počtu byl v šesti případech vypsán Záznam o úrazu. Takový úraz jsme nahlásili na ČŠI a dále předali
k vyřízení na pojišťovnu školy, kterou je Kooperativa. Pět z těchto úrazů již bylo odškodněno, šestý čeká na
vyřízení.
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2. Údaje o pracovnících školy

2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet všech pracovníků *
Počet pedagogických pracovníků *
09 / 10
10 / 11
09 / 10
10 / 11
9 / 6,148
11 / 6,980
8 / 5,398
10 / 6,292
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech R 13-01 (stav k 30.9.10) a Z 2-01 (stav k 31.10.10).

2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30.9.2010

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
Součást
PO
SpŠ
SŠ jiné
Konzervatoř VOŠ
VŠ – Bc. VŠ – PF
ZŠ
1 / 0,455 2 / 0,775
ŠD
1 / 0,661 1 / 0,857
Nastaly změny ke dni 1.11.2010, dále k 1.1.2011 a k 1.3.2011.

VŠ jiné
+ DPS

VŠ jiné
bez DPS

5 / 3,544

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků
Počet ped.pracovníků – přepočtený Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk (9 pedagogických
stav dle 2.1.
(6 učitelů, 2 vychovatelky a 2 pracovníků)
asistenti pedagoga)
6,292
10,7
36,1
Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
- absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD
- v důchodovém věku

0
0
0

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

79
10

%
100
12,7

Ve kterých předmětech
------------------------------Prv1, Vv1, Vv2, Vv3, Pč2, Pč3,
Tv1, Hv4, Hv5, Pč1, Hv2, Hv3

Změna: 25.10.2010 (počty hodin se změnily k 1.11.2010)
Nastoupila Mgr. Jitka Zrnová, která má splněnou odbornost pro 2.stupeň ZŠ, předměty Aj, Rj – tedy nesplňuje
odbornost pro 1.stupeň.
%
Ve kterých předmětech
Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
82
100
------------------------------- z toho počet neaprobovaných hodin
19
23,2
Aj3, Aj5, Prv3, Prv1, Vv1, Vv2,
Vv3, Pč2, Pč3, Tv1, Hv4, Hv5,
Pč1, Hv2, Hv3

2.5. Personální změny
2.5.1. Pedagogičtí pracovníci
PP, kteří nastoupili do školy
- z jiné školy
- po MD
- asistenti pedagoga
- z toho absolventi PF
- z toho studenti PF

Základní škola
5
0
2
2
1
0

Školní družina
1
1
0
0
0
0
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PP, kteří odešli ze školy
- z toho na jinou školu
- mimo školství
- na MD

2
0
0
2

1
1
0
0

2.5.2. Nepedagogičtí pracovníci
U nepedagogických pracovníků došlo během školního roku ke změně. Od 1.1.2011 byla přijata na pozici
uklízečka paní Jitka Břízová s pracovní dobou 1 hodina denně. Od tohoto data máme ve škole dvě uklízečky.

2.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
2.6.1. Vzdělávací akce
Okruh vzdělávání
Vedoucích pracovníků

Počet akcí
2

Cizí jazyky
SIPVZ a ICT
RVP ZV
Zvyšování odbornosti

2
1
0
18

Celkem

23

Počet ped.pracovníků
Ředitel – 1
Učitelka – 1
Učitelka – 2
Učitelka – 1
Učitelka – 9
Vychovatelka – 6
Asistent pedagoga - 3

2.6.2. Vzdělávací instituce
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň
Národní institut dalšího vzdělávání, Plzeň
ZČU Pedagogická fakulta, Plzeň
Tvořivá škola
Služba škole Mladá Boleslav

18
1
1
2
1

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

16
4
1
2

2.6.4. Financování jednotlivých školení
Státní dotace na Zpřístupnění DVPP málotřídním školám
Samoplátci
Financováno z DVPP
Dotace na SIPVZ
Dotováno z ESF

Počet seminářů
0
2
19
0
2

Cena kurzů
0,-Kč
8.550,-Kč
22.168,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol

3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
11

Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
1
1

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

10

1

Poprvé u zápisu
Přicházejí do odkladu školní docházky
- z toho po dodatečném OŠD

6
5
0

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

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

U
0

Jiné
0

0

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

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

2
2

Zvláštní způsob Dodatečný
Počet žáků, kteří Do SpŠ
Do jiné ZŠ
Do úplné ZŠ
odklad PŠD
odešli
ze
ZŠ
(1.-5.ročník)
(6.ročník nebo plnění PŠD
v průběhu školního
Gymnázium)
roku
0
6
9
0
0
SpŠ – Základní škola internátní Blovice
Jiná ZŠ (1. – 5.ročník) – ZŠ Nepomuk (2), ZŠ Chomutov (1), ZŠ Klášterec n.Ohří (1), 1.ZŠ Plzeň (1), ZŠ
Dešenice (1)
Úplná ZŠ - ZŠ Nepomuk (6) a ZŠ Blovice (1)
Gymnázium – Blovice (2)

3.3. Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2010 / 11
Počet kurzů
0

Počet absolventů
0

Časový rozsah (počet hodin / týden)
0
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1. Prospěch žáků
1.pololetí
59
43
15
1
0

Celkem žáků
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Nehodnoceno

2.pololetí
58
41
15
2
0

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

1.čtvrtletí
0
0
0
0

2.čtvrtletí
9
0
0
9

3.čtvrtletí
7
4
0
11

4.čtvrtletí
5
3
5
13

Celkem
21
7
5
33

Pochvalný list

1.čtvrtletí
0

2.čtvrtletí
0

3.čtvrtletí
0

4.čtvrtletí
14

Celkem
14

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

2.čtvrtletí

3.čtvrtletí

4.čtvrtletí

6
0
0
0
0
6

1
2
0
0
0
3

6
2
2
0
0
10

4
1
4
0
0
9

Celkem
17
5
6
0
0
28

28

4.4. Zameškané hodiny
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

1.pololetí
2 113 hodiny
0 hodin

2.pololetí
2 964 hodiny
0 hodin

4.5. Přehled volitelných a nepovinných předmětů
V letošním 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. Kateřina Havlíková a od 1.6.2011 Mgr. Jitka
Zrnová.

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: Ohrožené druhy rostlin a živočichů
• Účast školy v programu Recyklohraní vyhlášené MŠMT – třídění elektroodpadu, sběr baterií
• Soutěž ve sběru druhotných surovin – sebráno celkem za školní rok 2 415 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
Tanec a rytmika

Šlajerová Eva
Marková Stanislava, Kubíková Jana
Kahounová Jitka, Břízová Jitka
Břízová Jitka
Kahoun Petr
Mgr. Jedličková Hana
Marková Stanislava, Kubíková Jana

žáci 1. – 5.ročníku
žáci 1. – 4.ročníku
žáci 1. – 5.ročníku
žáci 1. – 5.ročníku
žáci 3. – 5.ročníku
žáci 4. – 5.ročníku
žáci 1. – 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
Strolená Lenka, Chodorová Václava žáci 1. – 5.ročníku

5.2. Mimoškolní a školní aktivity
5.2.1. Akce školy
Divadlo
Divadlo (divadelní
společnost)
Komorní divadlo

Název hry

Účast

Cesta kolem světa za 80 dní

14 žáků 4.a 5.ročníku

Dráček
Šůs
Alfa

Bez práce nejsou koláče
Betlém
Standa a dům hrůzy

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

Šůs
Dráček

Skřítek Skříňáček
O Karkulce

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

Místo
představení
Komorní divadlo,
Plzeň
Tělocvična ZŠ
Tělocvična ZŠ
Divadlo dětí Alfa,
Plzeň
Tělocvična ZŠ
Tělocvična ZŠ
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Další vystoupení

Pragolive

Název
Kouzelnické představení
Výchovný koncert

Účast
1.-5.ročník, MŠ Vrčeň
1.-5.ročník, MŠ Vrčeň

Místo představení
Tělocvična ZŠ
Tělocvična ZŠ

Film
V letošním školním roce jsme nebyli na žádném filmovém představení.
Přednes básní
• Školní Vánoce – 8.vánoční školní jarmark s vystoupením žáků na školní zahradě
• Svěcení pramene Dobrá Voda na Štědrém
• Květinové odpoledne – zábavné odpoledne nejen pro maminky
Projektové vyučování
Název celoškolního projektu
Svatý Václav – kdo byl; proč je svatý a proč se slaví státní svátek; tradice a
zvyky; pověsti
Náboženství – symboly, vliv křesťanství, svátky, Bible
Sluneční soustava – Vesmír, Slunce, Měsíc, země; výtvarné zpracování
jednotlivých planet
Mikuláš, anděl a čert – práce s textem, doplňování slovních druhů do textu;
matematické vyjádření
Čertí škola – vlastnosti čerta a Mikuláše; texty o čertovi a Mikulášovi; Co nám
přináší? – psaní slov a vět; čertí knížka; výrobek - čert
Vánoce ve světě a u nás – biblické příběhy, skupinová práce o cizích zemích,
srovnávání
Čteme s beruškou – za každou přečtenou mimočítankovou četbu (knihu) tečka na
berušku
Ajax – dopravní výchova a životní situace, práce s pracovním sešitem
Třídní Vánoce – rozhovor o rodinných svátcích; zvyky – seznámení a
předvedení; společné posezení, svačinka (pohoštění)
Vánoční dílna – práce na výrobku ve skupině; seznámení s novým pracovním
postupem; respektování dalších různě starých spolužáků; zapojení rodičů
8.vánoční školní jarmark
Tříkrálová tradice – sbírka; pověry a zvyklosti ze života svatých
Masopustní tradice – vývoj a zvyklosti; pranostiky; regionální odlišnosti
Vítání jara – Morana – výtvarné zpracování Morany; nácvik básní; vynášení
morany k řece, Líto
Velikonoční týden - velikonoční dílna, tradice Velikonoc
Den Země – skupinové zpracování ohrožených druhů rostlin a živočichů; čtení,
tvoření příběhu a básně; výtvarné zpracování; práce na pozemku
Čarodějnice, kouzla a čáry – tradice máje – zvyky, regionální odlišnosti, tradice
v okolí
Školní dětský den – práce a soutěže na různých stanovištích, zručnost a
respektování pravidel; spolupráce se spolužáky
Vaříme podzim – počasí, stromy; dýně (Halloween), barvy – psaní slov; počítáme
jako vědci; kresba hrnce a ovoce
8.ročník celoškolního projektu I z nás budou dospělí - celoroční vyhodnocování
práce žáků, zapojování rodičů; aktivita; slušné chování;
Hrajeme si, cvičíme celý rok – básně zpaměti, navazuje cvičení s opakováním,
doplněno tvořením v PČ dle ročních období
Hrajeme s opičkou – opakovací cvičení, soutěž v M, Čj, Prv; samostatné plnění
úkolů
Bezpečnost v domácím sportu, dopravě, chování – videozáznamy, scénky,
základní seznámení s pravidly chování; příprava na letní prázdniny

Určení projektu
4., 5.ročník
4.ročník
5.ročník
4., 5.ročník
1.ročník
2., 3.ročník
2., 3.ročník
2.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník + veřejnost
2., 3.ročník
2., 3.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1.ročník
1. – 5.ročník
2., 3.ročník
2., 3.ročník
1. – 5.ročník

Dlouhodobé projekty
Centrum podpory inkluzivního vzdělávání - smlouva podepsána na období od 26.3.2010 do
CPIV
30.6.2012; pro školu sestaven Školní podpůrný program
Projekt vyhlášen MŠMT - sběr elektrozařízení, baterií, plnění úkolů, sbírání bodů, které
Recyklohraní
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Ovoce do škol
Školní mléko
Zdravé zuby

mohou být vyměněny za věcné odměny
ovocné a zeleninové svačinky pro žáky zdarma
zájemci pravidelně odebírají 2x týdně dotované školní výrobky
všichni žáci vyplní pracovní list s tematikou ochrany zubů; 4 žáci odeslali kartičku
potvrzenou zubním lékařem

Výlet, exkurze
Dopravní hřiště Blovice – dvakrát ročně
Plzeň – vlastivědný výlet – Techmánie (EU hrou), Plzeňské podzemí
Školní výlet – letecká základna Plzeň – Líně
Zahradnictví Vrčeň
Vlastivědná vycházka Vrčeň
Modelová železnice Vrčeň
Ostatní události a sbírky pro potřebné
CPK CHRPA – příspěvek 400,-Kč pro Centrum přípravy koní pro
hiporehabilitaci - výběr a výchova koní a jejich následné poskytnutí zařízením
zabývajícím se hiporehabilitací; www.cpkchrpa.cz
Nadace PÍŠŤALKA – příspěvek 750,Pomozte dětem - příspěvek 500,-Kč jako část výtěžku z velikonočního prodeje;
www.pomoztedetem.cz
Nadace pro transplantaci kostní dřeně – příspěvek 500,-Kč jako část výtěžku
ze 8.vánočního školního jarmarku; www.kostnidren.cz
SBÍRKA ADRA – sběrné místo vyřazených autolékárniček
SBÍRKA ADRA – Velikonoční sbírka
KVĚTINOVÝ DEN – prevence rakoviny
Zahájení školního roku 2010/2011
Ukázka výcviku dravých ptáků - Mir.Vondruška, Ledenice
Tělovýchovná vycházka do okolí školy
Pierot – podzimní a jarní nabídka knih
Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku
Setkání tříd – proběhlo několikrát za školní rok
Informační schůzky pro rodiče o prospěchu a chování žáků 2.-5.ročníku
8.vánoční školní jarmark
Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2011/12 – zapsáno 11 žáků
Setkání pracovníků ZŠ v penzionu Zahrádka
Kalibro 3 a 5.ročník
K+M+B 2011 Velikonoční jarmark
Plavecký výcvik v Horažďovicích
Pedagogická praxe – Petra Voborníková, studentka PF Plzeň
Logopedická náprava – PaedDr. Bohumila Kotyzová
Velký dětský den – Obec Vrčeň, Sedliště a Srby – hřiště Srby
Trénink T-Ballu v Žinkovech – přátelské utkání
T-ball ve Spáleném Poříčí
Atletický trojboj v Přešticích
Fotografování žáků - Emil Sýkora a Jindra Sýkorová
SORUDO – kurz sebeobrany a 1.pomoci (zájemci)
Prodej školních potřeb – firma Novák Klatovy
Zakončení školního roku 2010/2011

3. – 5.ročník
4. – 5.ročník
1. – 5.ročník
2. – 3.ročník
4. – 5.ročník
ŠD

1. – 5.ročník, veřejnost

1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník
Rodiče žáků
1. – 5.ročník, veřejnost
Veřejnost
Pracovníci školy
3., 5.ročník
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 4.ročník
6 žáků
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
4. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník, veřejnost

5.2.2. Akce školní družiny
Název události
Den zvířecích mazlíčků
Havelské posvícení
Družinový Halloween

Náplň události
Ukázka svého zvířecího miláčka, jeho
představení
Zdobení placek, soutěž o nejhezčí
placku
Zábavné strašidelné úkoly, dlabání

Účast
19 ž.
35 ž.
37 ž.
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dýní
Slavnost spadaného listí a lampionový Pouštění balonku přání, soutěže,
opékání uzenin, lampionový průvod
průvod
obcí
Soutěže, tanec
Čertovské disco a řádění
Výroba šperků, zvířátek pod vedením
Tvoření z hmoty Fimo
paní Silovské Marie
Rozdávání dárků, družinová a školní
Vánoční posezení u stromečku
nadílka
Obchůzka trojice po obci
Tříkrálové koledování
4 soutěže pro 2 družstva
Soutěže tříkrálové
Přehlídka a ukázky umění ve
Fingerboard
fingerboardu, soutěž o nejlepší
předvedení
Ukázky sbírek dětí, hodnocení
Den sběratelů
přihlížejících
Předjarní klaunský karneval se
Karneval
soutěžemi,
hodnocením
masek,
tombola, tanec v maskách
Jízda zručnosti a rychlosti na
Závody RC modelů
připravené trati pod vedením pana
Krochota Jiřího
Prodej
velikonočních
dekorací
Velikonoční jarmárek
v obchodě, výtěžek 3.966,-Kč – z toho
posláno na Pomozte dětem 500,-Kč
Družinová vycházka na vrch Štědrý
Svěcení pramene Dobrá voda
Besídka nejen pro maminky; taneční,
Květinové odpoledne
pěvecké představení; dramatizace
básně; malování srdíček s maminkou;
soutěže dvojic; občerstvení, předání
dárků
Krmení nutrií, povídání o jejich životě
Družinová vycházka do Tojic
Příprava noclehu (stavění stanu na
Nocování ve škole se skřítky
zahradě a rozložení ležení v učebnách,
vyprávění o skřítcích, tvořivá dílna,…)
Návštěva u pana Navrátila ve Vrčeni
Výstava modelů železnice
Zábavné soutěže, občerstvení párek v
Družinová pouť
rohlíku
20 akcí, celkem účast 558 žáků a 70 dospělých

30 ž., 25 dosp.

32 ž.
15 ž., 1 dosp.
46 ž.
3 ž.
19 ž.
28 ž.

12 ž. + 19 ž.
27 ž., 12 dosp.

16 ž. + 13 ž., 3 dosp.

14 ž.

22 ž.
30 ž., 24 dosp.

39 ž.
26 ž., 5 dosp.

40 ž.
36 ž.

5.3. Účast v soutěžích
Sportovní soutěže
AŠSK – Atletický trojboj Přeštice
Starší žáci – družstvo: Kamil Janoch, Jiří Hejda, Michaela Marková a Pavlína Průchová – celkové umístění
družstva: 10.místo
Individuální výsledky:
Kamil Janoch – sprint – výkon: 7,36 s – 1.místo
Jiří Hejda – sprint – výkon: 7,49 s – 2.místo
T-Ball
VIII. Mistrovství základních škol Plzeňského kraje v T-Ballu, které se konalo ve Spáleném Poříčí. Po
nesnadném zápolení a výhrách nad třemi družstvy ve skupině, jsme vybojovali 2.místo z celkových osmi
zúčastněných škol. V mezisoutěži v běhu po metách vybraní chlapci získali v časovce 3.místo.
Matematické soutěže
Matematická olympiáda MO5
Školní kolo: 2 žáci – Kamil Janoch a Jan Chodora – postup do okresního kola
Okresní kolo: Kamil Janoch – 8.místo
Pythagoriáda
Školní kolo: 8 žáků
Okresní kolo: Kamil Janoch – 6.místo; Jan Chodora – 9.místo
Výtvarná soutěž
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Požární ochrana očima dětí
Školní kolo: I.ktg (1.,2.r.): 9 žáků; II.ktg (3.-5.r.) 10 žáků
Postup do okresního kola: vybráno 6 prací do okresního kola
Krajské kolo: 3.místo - Pavla Strolená
Ekologická soutěž
Recyklohraní
Odvoz vybitých baterií
Odvoz elektrozařízení
Obdržení věcných cen za získané body
Zdravý životní styl
Zdravé zuby
Všichni žáci školy – pracovní list
4 žáci odeslali kartičku potvrzenou od zubního lékaře

5.4. Spolupráce školy na regionální úrovni
§

§
§
§
§
§
§
§
§

MŠ Vrčeň
o spolupořádání divadelních představení (4 představení v tělocvičně školy)
o plavecký výcvik v Horažďovicích
o společná návštěva výchovného koncertu a ukázky dravých ptáků
o Mikulášská nadílka – nejstarší žáci školy na návštěvě v MŠ jako čerti
Dobrovolný hasičský sbor Vrčeň – pomoc při organizaci 8.vánočního jarmarku, čištění okapů
ZŠ Chválenice, Tymákov a Horšice - výměna zkušeností mezi málotřídními školami a předávání
informací; řešení různých situací; informace o interaktivních tabulích (návštěva ve škole)
ZŠ Nepomuk – výměna zkušeností a předávání informací o žácích po odchodu z naší školy (v 6.ročníku)
MŠ Nepomuk–Dvorec
o Návštěva dětí z MŠ v naší škole – divadelní představení, ukázka ŠD
MŠ Čížkov
o návštěva divadelního představení v tělocvičně, prohlídka ŠD
o výměna informací o žácích, které přijdou do 1.ročníku naší školy
Dětský domov Nepomuk – jednání s ředitelkou o dětech; návštěva učitelů v DD v rámci vánoční besídky;
účast vychovatelek DD na akcích školy
ZŠ Lnáře – ředitelka školy Mgr. Jitka Venclová vykonala na naší škole třídenní stáž v rámci svého studia
Na Návsi o.s., MAS Nepomuk – zapůjčení prostor školy na akci zmíněných subjektů Den řemesel

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 projektové dny ve školní družině
o 8.vánoční školní jarmark
o Velikonoční dílna s rodiči
o Květinové odpoledne - besídka nejen pro maminky
o zahájení a zakončení školního roku v tělocvičně
o schůzky s rodiči žáků
o doprovod a doprava žáků na sportovní soutěže;
Sportovní a kulturní využití školy - dohoda o zapůjčení tělocvičny (Mgr. Roušalová Lenka, Moravec Jan)
Elektronická komunikace s rodiči žáků
Zápis do 1.ročníku pro další školní rok 2011/12
Organizace soutěží na velkém dětském dnu v Srbech – akce tří obecních úřadů
Článek o škole v odborném časopise CPIV

5.6. Účast školy v mezinárodních programech – mezinárodní spolupráce
Škola se neúčastnila žádného mezinárodního programu a nemá žádnou mezinárodní spolupráci.
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5.7. Rozvojové programy
Č.j. 147/2010-26
11.10.2010
Č.j. 29 127 – 2010 –
26
31.1.2011
Č.j. 1 144/2011-26
24.3.2011
Č.j. 1 968/2011-26
12.5.2011

Název rozvojového programu
„Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých
krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené
rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území
jednotlivých krajů na rok 2010“
„Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků
s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících“ na
rok 2011
„Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých
krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené
rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území
jednotlivých krajů na rok 2011“
„Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“

Neinvestiční výdaje
60 000,- Kč
UZ 33015

82 000,- Kč
UZ 33027

203 000,- Kč
UZ 33015

9 000,- Kč
UZ 33017

5.8. Granty
Nadace ČEZ – Okna do budoucnosti
Nadace ČEZ – Budoucnost pro děti
EU – peníze do škol – Modernizace naší školy
MAS Nepomucko – projekt Učíme se jeden od
druhého (zpracovatel: ZŠ Vrčeň, žadatel: Obec Vrčeň)

470.000,-Kč – neúspěšný
150.000,-Kč – neúspěšný
553.212,-Kč – (max.částka byla 558.000,-Kč) – projekt
schválen
Celková výše 519.450,-Kč, z toho dotace 389.580,-Kč –
projekt podpořen 22.6.2011

6. Výchovné poradenství
6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Není stanovena žádná koncepce výchovného poradenství.

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
V letošním roce nebyl sestaven samostatně, ale byl součástí plánu práce školy.
Žáci 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“
• 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 – vánoční a velikonoční dílny, 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, krádeže, lhaní, nevšímavost.
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6.3. Spolupráce s PPP
V letošním školním roce bylo Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň - jih vyšetřeno 9 žáků naší školy.
Žáci byli vyšetřeni v prostorách školy, dva z nich v objektu Dětského domova v Nepomuku. Vyšetření provedl
PaedDr. V.Wagner s kolegyní Mgr. L.Střelcovou. Byly provedeny pohovory - konzultace s rodiči vyšetřených
žáků ihned po vyšetření dětí.
Další dva žáci jsou klienty Pedagogicko psychologické poradny v Klatovech.
Během školního roku byly vypracovány individuální vzdělávací plány pro 14 žáků s vývojovými poruchami
učení, mentálním postižením a sociálním znevýhodněním. Se sestavením těchto IVP a jejich obsahem souhlasily
PPP v Plzni a Klatovech podle toho, kde byli žáci 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 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
o Firma - dresy pro sportovce
o Rodič žáka – finanční dar
o Cvičení žen – finanční dar
o Rodič žáka – finanční dar
o Rodič žáka – finanční dar
o Jednota ZKD Plzeň – finanční dar
o Rodič žáka – nábytek do ŠD
o Firma – finanční dar
Obec Vrčeň
o Řešení kapacity školy, seznámení zřizovatele s podanými žádostmi o grant na Nadaci ČEZ
o Podána žádost na herní prvky na školní zahradu
o Informování o zpracování projektu MAS Nepomucko - Učíme se jeden od druhého
o ředitel školy jednal se starostou a místostarostkou obce o provozu školy
o pravidelné návštěvy starosty obce v průběhu školního roku
o pomoc při organizování dětského dne
o schválení žádosti o rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2010 v částce 191,99 Kč
Veřejnost - je zapůjčována tělocvična pro potřeby veřejnosti (2x dohoda o zapůjčení tělocvičny); na
některé školní akce je zvána veřejnost na školních webových stránkách, také pozvánkami;
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 také o dalších žácích; uskutečněna návštěva pracovnic OSPOD ve
škole
MÚ Nepomuk – Odbor školství – konzultace k rozpočtu organizace
KÚ Plzeňského kraje – vydán souhlas se zřízením funkce asistent pedagoga na období 1.9.2011 –
31.8.2012; konzultace s pracovníky OŠMS na Městském úřadě v Nepomuku
Policie ČR – v letošním školním roce jsme pomoc od Policie ČR nepotřebovali
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7. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol
7.1. Výsledky hodnocení ČŠI
Inspekce školy nebyla v tomto školním roce uskutečněna.

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 1.1.2010 do 30.6.2010 ze dne 15.10.2010. Bez závad.

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

7.4. Kontrola OSSZ
Provedení kontroly pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění
nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění; kontrolované období 1.1.2009 do
30.6.2010; bez závad – nebyla uložena opatření k nápravě.

7.5. Kontrola KHS Plzeňského kraje
Vyjádření ke snížení kapacity školy; KHS souhlasí se žádostí o snížení kapacity základní školy na nejvýše 80
žáků (vyjádření bylo požadováno zřizovatelem).

7.6. Kontrola BOZP, IBP
Kontrolní zpráva SIBP nad stavem BOZP; Ivan Tacinec - bez závad.

7.7. Kontrola VZP
Kontrola v tomto školním roce nebyla uskutečněna.

7.8. Hospitační činnost
Ředitel školy uskutečnil 4 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. Zjištěné nedostatky byly okamžitě řešeny.
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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
13
0
odkladu povinné školní docházky podle § 37
1
0
převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
0
0
podle § 39 odst. 2
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
11
0
přestupu žáka podle § 49 odst. 1
1
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
3
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

3
0
2
1
0

8.5. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2009 a 2010
Rok 2009
a) počet podaných žádostí o informace
0
b) počet podaných odvolání proti
0
rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého
0
rozsudku soudu

Rok 2010
0
0
0
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d) výsledky řízení o sankcích za
nedodržování tohoto zákona
bez
uvádění osobních údajů
e) další informace vztahující se
k uplatňování tohoto zákona

0

0

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: 22.8.2011

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 23.8.2011.
Mgr. Hana Jedličková

………………………………..

Mgr. Blanka Palečková

………………………………..

Mgr. Jitka Zrnová

………………………………..

Eva Šlajerová

………………………………..

Vlasta Jankovičová
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Ilona Havlíková
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Jana Kubíková
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