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1. Charakteristika školy
1.1. Základní údaje
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

Název školy:
Adresa:
Právní forma:
RED - IZO:
IZO:
IČO:
Telefonní spojení:
E-mailové spojení:
Internetové spojení:
Ředitel školy:

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 druţiny na 60 ţáků.

1.4. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana, vydalo své
rozhodnutí č.j. 8686/2007-21 a s účinností od 1.9.2007 se zapisují do školského rejstříku vzdělávací obory naší
školy.
Tímto rozhodnutím se v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapisuje základní
škole rámcový vzdělávací program 79-01-C/01 Základní škola. Stávající obor vzdělání 79-01-C/001 Základní
škola se označuje jako obor dobíhající.

1.5. Seznam pracovišť
Adresa

Počet tříd

Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň

3

Č.j.
Datum vydání 1.9.2007

V ročníku

Hlavní budova, ředitelství

Počet ţáků
(k 30.9.2011)
57

1.6. Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program
I z nás budou dospělí

1. - 5.

1.7. Učební plán
Školní vzdělávací program základního vzdělávání I z nás budou dospělí; datum vydání
1.9.2007 (1. – 5.ročník)
Vyučovací předmět

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Přírodověda

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

1,5+0,5

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

RVP
35
9
20
1
12
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Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Průřezová témata
Disponib.čas.dotace
Celková dotace

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
2
2
1
0
2
25

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

3 + 0,5
5
7
10
5
0
14
118

2
1
1

1

1

1

1
1

1

1

7
1
4
1
0,5
0,5

0,5
0,5

1

12
10
5
0
14
118

14

1
1

1

1.8. Součásti školy
Název součásti

Kapacita

Počet ţáků

Počet tříd, oddělení Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
10 / 11 11 / 12
10 / 11
11 / 12 *
3
3
4,774
5,454
2
2
1,518
1,500

10 / 11 11 / 12 10 / 11 11 / 12
Základní škola
150
150
60
57
Školní druţina
60
60
52
53
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech:
S 3-01 (výkaz o základní škole k 30.9.10 a 30.9.11)
R 13-01 (výkaz o ředitelství škol k 30.9.10 a 30.9.11)
Z 2-01 (výkaz o školní druţině k 31.10.10 a 31.10.11)
Kapacity školní druţiny byla navýšena s platností od 1.1.2010 na počet 60 ţáků.
* včetně asistentů pedagoga

1.9. 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.

1.10. Spádový obvod školy
Obecním úřadem Vrčeň byl stanoven školský obvod ZŠ Vrčeň. Školský obvod tvoří obce Vrčeň, Sedliště, Srby,
Číţkov a Klášter.
Do ZŠ docházeli ţáci z 11 obcí (stav k 30.9.2011).
Vrčeň
16 ţáků
Sedliště
1 ţák
Dvorec
2 ţáci
Čečovice
10 ţáků
Srby
6 ţáků
Kladrubce
2 ţáci
Ţdírec
1 ţák
Nepomuk
16 ţáků
Doţice
1 ţák
Třebčice
1 ţák
Klášter
1 ţák

1.11. Specializované a speciální třídy
Ţádné.

1.12. Individuální integrace žáků
1.12.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Mezi ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří dle školského zákona osoby se zdravotním postiţením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
-4-

Většinou jde o ţáky s vývojovými poruchami učení a mentálním oslabením (zdravotní postiţení). 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 ţáky pracujeme podle doporučení Pedagogicko-psychologické
poradny – individuální přístup, sníţení výukových nároků.
Přehled žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP a mají hodnocení podle výše uvedeného zákona a vyhlášky
30.9.2011
30.6.2012
1
1
1.ročník
3
3
2.ročník
6
5
3.ročník
2
2
4.ročník
3
3
5.ročník
Celkem
15
14
Individuálně jsme integrovali 15 (14) ţáků. Všichni ţáci byli vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
z nás budou dospělí, s datem vydání 1.9.2007.
15 žáků z celkových 57 žáků školy = 26,31%
14 žáků z celkových 55 žáků školy = 25,45%.
Z toho počet žáků, pro které byl vypracován IVP na základě doporučení PPP a následné žádosti rodičů o
integraci:
30.9.2011
30.6.2012
1
1
1.ročník
3
3
2.ročník
5
4
3.ročník
2
2
4.ročník
3
3
5.ročník
Celkem
14
13
14 žáků z celkových 57 žáků školy = 24,56%
13 žáků z celkových 55 žáků školy = 23,63%
Z toho počet žáků, kteří mají k uvedenému dni doporučenou pomoc asistenta pedagoga (mají největší
potíže):
30.9.2011
30.6.2012
1
1
1.ročník
2
2
2.ročník
3
2
3.ročník
1
1
4.ročník
2
2
5.ročník
Celkem
9
8
9 žáků z celkových 57 žáků školy = 15,78%
8 žáků z celkových 55 žáků školy = 14,54%

Asistentská práce se žáky
Dohoda o provedení práce – 1 pedagogický pracovník (1.9.2011 - 31.12.2011 a 1.1.2012 – 31.12.2012), 1
pedagogický pracovník (1.9.2011 – 31.12.2011 a 1.1.2012 – 31.12.2012) a 1 externí pedagogický pracovník
v rámci své pedagogické praxe (1.9.2011 – 31.12.2011).
Pracovní poměr – 1 pedagogický pracovník (20 vyučovacích hodin) a 1 pedagogický pracovník (23 vyučovací
hodiny).
Ţáci pracovali s asistentem, pokud asistent neměl jinou náplň práce (zastupování za nemocné kolegy, školení,
nemoc). Po celý rok byl dodrţován Individuální vzdělávací plán ţáka.
Zřízení funkce asistent pedagoga vyţaduje podat ţádost na Krajský úřad Plzeňského kraje. Obsah ţádosti
vychází z vyhlášky MŠMT. Poprvé bylo poţádáno v srpnu 2007 a funkce asistent pedagoga byla na škole
schválena za dodrţení podmínek, které jsou součástí písemného rozhodnutí KÚ PK od 1.9.2007 dosud. Ţádost se
musí obnovovat podle změněných podmínek na škole, většinou jednou za školní rok.
Zatím poslední rozhodnutí KÚ PK o zřízení této funkce končí 31.8.2013.

1.12.2. Vzdělávání nadaných žáků
Ve škole máme i nadané ţáky, ale není jim stanovena integrace Pedagogicko-psychologickou poradnou. Učitelé
takovým ţákům nadále pomáhají rozvíjet dovednosti a schopnosti. Zadávají ţákům problémové úkoly, cvičení
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nad rámec povinných úkolů, práci na počítačích. Ţáci pracují většinou samostatně na odlišné práci neţ jejich
spoluţáci – vyhledávají informace, plní náročnější pracovní listy.
Dosud jsme neumoţnili mimořádně nadanému ţáku postoupit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího
ročníku.
Ţádný z našich nadaných ţáků nemá stanoven individuální vzdělávací plán.

1.13. Materiálně technické zajištění školy
Vybavení školy je na dobré úrovni a stále se zlepšuje. Zastaralý nábytek je postupně obměňován a
modernizován. Pomůcky a učební texty pro výuku jsou téţ doplňovány. Výrazným posunem bylo zakoupení
interaktivních tabulí a dataprojektorů, na které jsme získali finanční prostředky z projektu EU – peníze do škol.
Další pomůcky 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 ţáků.

1.13.1. Opravy, úpravy a údržba školní budovy










oprava římsy po pádu lípy (srpen 2011) – Tomáš Pečenka; oprava střechy – Jiří Štědroňský; oprava
telefonní linky do ŠD – Telecom
opravy WC, vodovodních baterií, atd. podle potřeby – DHW Pavel Paleček
čištění okapů v zadní části budovy (listopad 2011) – SDH Vrčeň
výměna oken a dveří v celé budově (celkem 40 ks oken různých velikostí) a dvoje vstupní dveře (únor 2012)
– Oknamont Nepomuk, Miloslav Chládek
stavební práce spojené s výměnou oken (únor 2012) – Tomáš Pečenka
oprava oběhového čerpadla v kotelně (květen 2012) – Miloslav Zelenka
výmalba tělocvičny a nářaďovny (únor 2012), učebna I.třída a WC – přízemí i 1.patro (srpen 2012) – Václav
Průcha
servis a oprava kopírky – KVT Plzeň
vývoz septiku – Václav Bečvář

1.13.2. Učební pomůcky













knihy a časopisy do zásobníku pro učitele, do ţákovské i učitelské knihovny
obrazové soubory pro prvouku
nové knihy do ŢKN a UKN – Fraus, Svojtka, Kafomet
hry do ŠD – stavebnice
pracovní sešity Etická výchova
nové učebnic (částečná obměna) – Moudrá sova, Megabooks Oxford, Nová škola
nové tabule Triptych – 2 ks
dataprojektory – 3 ks
notebooky – 3 ks
server – 1 ks
upgrade výukových programů - Terasoft a Silcom
nástěnná mapa a materiály k AJ - Stiefel

1.13.3. Potřeby pro řízení školy








CD romy - aktualizace programů Povinná pedagogická dokumentace, Řízení málotřídní školy
Pojištění školy - Kooperativa 1.1. – 31.12.2012
Mzdy Alfa Software, s.r.o., Klatovy, mzdový program Avensio 2012
Evidence, Vysvědčení 2012 – upgrade školní matriky
Atre – aktualizace programů Povinná pedagogická dokumentace a Řízení málotřídní školy
Zákoník práce – novela pro rok 2012
Licence WinServis 2008

1.13.4. Nábytek, další vybavení








paravan, skříň (I.třída)
tabule Triptych (I.a III.třída)
stůl a 6 ţidlí (chodba)
koberce (III.tř. a I.tř.)
gauč (ŠD) - dar
vysavač Zelmer, Aquos 829, ST modrý
projekční televize a přehrávač DVD (dar)
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1.13.5. Revize a kontroly






revize tělocvičného nářadí a náčiní
kontrola hasicích přístrojů
kontrola a revize spalinových cest
prohlídka kotle
revize TNS a bojlerů

1.13.6. Předplatné








Pastelka 1 - 12/2012
Věstník 2012
Prevence 1/2012 – 10/2012
Učitelské noviny 2012
Sluníčko 1 - 12/2012
Informatorium 3-8 na 8/2012 – 7/2013
Mateřídouška 1 – 12/2012

1.14. Školská rada
V tomto školním roce pracovala školská rada ve sloţení:
Mgr. Hana Jedličková – učitelka, předsedkyně školské rady
Vratislav Chodora – zástupce zřizovatele od počátku roku 2010
Václava Chodorová – zástupce zákonných zástupců ţáků (do konce roku 2011)
Věra Burianová – zástupce zákonných zástupců ţáků (od ledna 2012)
V listopadu 2011 byly uskutečněny volby do školské rady za zástupce zákonných zástupců ţáků. Volby byly
uskutečněny podle školského zákona, protoţe končilo tříleté volební období předchozí školské rady. Zřizovatel
jmenoval jako svého zástupce pana Vratislava Chodoru (zastupitel Obce Vrčeň), pedagogičtí pracovníci si
zvolili svého zástupce Mgr. Hanu Jedličkovou. Na kandidátní listinu za rodiče ţáků bylo navrţeno 5 rodičů. Po
vykonaných volbách zvítězila paní Věra Burianová.
Školská rada se sešla dvakrát za školní rok. Jednou ve starém sloţení (listopad 2011), kdy projednala a schválila
Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 a Výroční zprávu o hospodaření školy v roce 2010.
Školská rada diskutovala o volbách do školské rady – za rodiče volby proběhnou během třídních schůzek 24. 11.
2011. Seznámení členů ŠR s interaktivními tabulemi ve třídách a s 1. fází projektu na výměnu oken „Myška
kamarádkou“. Ředitel školy seznámil členy školské rady se špatným stavem okapů na vnitřní straně budovy.
Zástupce obce, p.Chodora, tuto záleţitost přednese na zastupitelstvu obce.
Podruhé se sešlo jiţ nové sloţení školské rady (únor 2012). Ředitel školy svolal na základě Zákona 561/2004 Sb.
první jednání nově zvolené školské rady ZŠ Vrčeň na den 6.2.2012.
Členy školské rady ředitel školy seznámil s obsahem novelizovaného Zákona 561/2004 Sb., §§164 – 168
(Ředitel školy a školského zařízení, Školská rada) a předal znění těchto paragrafů v tištěné podobě všem členům
školské rady. Novela zákona je platná od 1.1.2012. Seznámil členy se zřizovací listinou školské rady ZŠ Vrčeň
ze dne 4.7.2005 pod č.j. VZ 12a/2005, kterou zřizovatel školy Obec Vrčeň schválil na svém veřejném zasedání
dne 4.7.2005. Dále byli členové ŠR seznámeni s volebním řádem ŠR ZŠ Vrčeň, který je přílohou zmíněné
zřizovací listiny. Byl doplněn seznam jmen a adres členů ŠR a bude předán zřizovateli k podpisu jako příloha č.3
k výše uvedené zřizovací listině.
Členové ŠR byli seznámeni s průběhem voleb do ŠR ZŠ Vrčeň. Za Obec Vrčeň byl zastupiteli obce jmenován
pan Vratislav Chodora z Vrčeně, z řad pedagogů školy byla zvolena paní učitelka Mgr. Hana Jedličková.
Zákonní zástupci ţáků si zvolili paní Věru Burianovou (viz výsledková listina voleb). Volební lístky pro
zákonné zástupce ţáků jsou uloţeny u ředitele školy. Členové ŠR ZŠ Vrčeň byli seznámeni s jednacím řádem
ŠR ZŠ Vrčeň. Ti jej přijali a jeho znění podepsali. Od dalšího jednání bude ŠR postupovat podle tohoto
jednacího řádu. Členové školské rady mezi sebou zvolili svého předsedu. Stala se jí paní učitelka Mgr. Hana
Jedličková. Předsedkyně školské rady si nevyţádala od ředitele školy ţádné dokumenty. Členové rady převzali
výňatek z novely zákona o školských radách a prodiskutovali jej. Byla podána informace o počtu ţáků
zapsaných během zápisu konaného 20. ledna 2012, o projektech „Modernizace naší školy“, „Učíme se jeden od
druhého“. Byla prodiskutována výměna okapových svodů, oken a dveří v celé budově. Dohodnutý termín
11.jednání ŠR byl stanoven na měsíc září-říjen 2012. Bude přizván ředitel školy.

1.15. Sdružení působící při škole
1.15.1. AŠSK
Škola je členem Asociace školských sportovních klubů. Pro koordinaci práce v AŠSK byla v tomto roce
ustanovena učitelka Mgr. Blanka Palečková. V rámci AŠSK jsme se zúčastnili Atletického trojboje v Přešticích.
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1.16. Školní úrazy
V tomto školním roce bylo uvedeno do knihy úrazů 14 záznamů. Většinou šlo o úrazy lehké, které vznikly
nepozorností při tělesné výchově. Byly zde i záznamy, kdy došlo k lehkému poranění při vzájemné potyčce mezi
spoluţáky.
Z tohoto počtu byl v jednom případu vypsán Záznam o úrazu. Takový úraz jsme nahlásili na ČŠI a dále předali
k vyřízení na pojišťovnu školy, kterou je Kooperativa. Úraz byl v srpnu finančně odškodněn.

2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
2.1. Přehled o zaměstnancích školy
Počet všech pracovníků *
Počet pedagogických pracovníků *
10 / 11
11 / 12
10 / 11
11 / 12
11 / 6,980
10 / 7,767
10 / 6,292
8 / 6,954
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech R 13-01 (stav k 30.9.11) a Z 2-01 (stav k 31.10.11).

2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30.9.2011
* 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 / 0,454
2 / 1,500

2 / 1,000

VŠ jiné
+ DPS

VŠ jiné
bez DPS

4 / 4,000

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků
Počet ped.pracovníků – přepočtený Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk (8 pedagogických
stav dle 2.1.
(6 učitelů, 2 vychovatelky a 2 pracovníků)
asistenti pedagoga)
6,954
16,0
39,8
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

89
32

%
100
35,9

Ve kterých předmětech
------------------------------Pč 4,5; Vv1; Tv1; Pč1; Hv2,3;
Tv4,5; Hv4,5; Hv1; Čj2; Prv2,3;
Aj2; Aj3; Aj4; Aj5

Nesplňují odbornost pro 1.stupeň:
1 učitelka - splněná odbornost pro 2.stupeň ZŠ, předměty Aj, Rj
2 vychovatelky ŠD – splněná odbornost pro školní druţiny a mateřské školy

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
PP, kteří odešli ze školy

Základní škola
0
0
0
0
0
0
0

Školní druţina
0
0
0
0
0
0
0
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- z toho na jinou školu
- mimo školství
- na MD

0
0
0

0
0
0

2.5.2. Nepedagogičtí pracovníci
U nepedagogických pracovníků nedošlo během školního roku ke změně. Od 1.1.2011 máme ve škole dvě
uklízečky – obě pracují na zkrácený pracovní úvazek.

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

Počet akcí
2
2
0
0
18

Celkem

Počet ped.pracovníků
Ředitel – 2
Učitelka – 2

Učitelka – 7
Vychovatelka – 8
Asistent pedagoga - 3

22

2.6.2. Vzdělávací instituce
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň
Národní institut dalšího vzdělávání, Plzeň
Tvořivá škola
Easy English, jazyková škola v.o.s., Kralupy nad Vltavou

18
2
1
1

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

18
3
0
1

2.6.4. Financování jednotlivých školení
Počet seminářů
0
1
16
0
1
4

Státní dotace na Zpřístupnění DVPP málotřídním školám
Samoplátci
Financováno z DVPP
Dotace na SIPVZ
Dotováno z ESF – platí jiný subjekt
Dotováno z ESF – platí škola

Cena kurzů
0,-Kč
500,-Kč
13.650,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
2.050,-Kč

2.6.5. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Nikdo ze zaměstnanců školy není zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení.

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
12

Počet odkladů ŠD
navrţen
skutečnost
1
0

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

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

12

1
10 / 6 dívek
2 / 0 dívek
0 / 0 dívek
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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

Jiné

U
0

0

Počet ţáků – absolventů ZŠ dle 3.2.
- kteří dokončili ZŠ v niţším neţ 9.ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

0

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

Počet ţáků přihlášených na víceletá gymnázia
Počet ţáků přijatých na víceletá gymnázia

3
1

Počet ţáků, kteří Do SpŠ
Do jiné ZŠ
odešli
ze
ZŠ
(1.-5.ročník)
v průběhu školního
roku
0
2
SpŠ – např. Základní škola internátní Blovice
Jiná ZŠ (1. – 5.ročník) – ZŠ Kasejovice (2)
Úplná ZŠ - ZŠ Nepomuk (9) a ZŠ Blovice (1)
Gymnázium – Blovice (1)

Do úplné ZŠ
Zvláštní způsob Dodatečný
(6.ročník
nebo plnění PŠD
odklad PŠD
Gymnázium)
11
0
0

3.3. Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2011 / 12
Počet kurzů
0

Počet absolventů
0

Časový rozsah (počet hodin / týden)
0

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1. Prospěch žáků
1.pololetí
2.pololetí
Celkem ţáků
55
55
Prospělo s vyznamenáním
44
42
Prospělo
10
12
Neprospělo
1
1
Nehodnoceno
0
0
Ţák, který ve 2.pololetí neprospěl, se nedostavil ke komisionální opravné zkoušce, proto bude opakovat ročník.

4.2. Chování žáků
Sníţený stupeň z chování

Počet ţáků
1.pololetí
0
0

- 2.stupeň
- 3.stupeň

2.pololetí
0
0

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

1.čtvrtletí
0
0
0

2.čtvrtletí
0
10
0

3.čtvrtletí
0
12
0

4.čtvrtletí
10
6
12

Celkem
10
28
12

0

10

12

28

50

1.čtvrtletí

2.čtvrtletí

3.čtvrtletí

4.čtvrtletí

4
0

0
0

4
0

4
1

Celkem
12
1

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

0
0
0
4

0
0
0
0

0
0
0
4

0
0
0
5

0
0
0
13

4.4. Zameškané hodiny
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené
Nejvyšší
průměrný
zameškaných hodin

počet

1.pololetí
1 451 hodina
0 hodin
4.ročník
(41,0 hodin / ţáka)

2.pololetí
2 018 hodin
0 hodin
1.ročník
(41,45 hodiny / ţáka)

4.5. Přehled volitelných a nepovinných předmětů
V letošním školním roce bylo vyučováno Náboţenství. 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. Blanka Palečková.

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.

4.7. Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Školní události zaměřené svým obsahem na environmentální vzdělávání:
slavnost spadaného listí a lampionový průvod (školní druţina)
úklid návsi – hrabání listí (školní druţina)
přednes básní u studánky Dobrá Voda na vrchu Štědrý v rámci svěcení této studánky
velikonoční a vánoční dílny, tradice, barvy, zvyky, symbolika, Morana, Vánoce – jak se lidé dříve
věnovali přírodě
účast školy v programu Recyklohraní vyhlášené MŠMT – třídění elektroodpadu
soutěţ ve sběru druhotných surovin – sebráno celkem za školní rok 2 150 kg surovin (PET víčka, papír
– časopisy, karton, lepenka)
den Země – důleţitost planety, ochrana, význam přírody a člověka, ochrana lesa, ţivotní podmínky na
Zemi, střídání dne a noci, praktické třídění odpadů, výtvarné zpracování – les, Slunce
třídění odpadů v učebnách – celoročně
péče o školní zahradu a školní pozemek – celoročně
péče o pokojové rostliny – celoročně
ochrana ţivotního prostředí – v rámci prvouky, přírodovědy, vlastivědy dle daného tématu celoročně
exkurze na řízenou skládku odpadů – Černošín (recyklace platových odpadů, ukázka výrobků
z roztříděných komodit)
návštěva mlýna pana Barocha (vodní dílo na řece Úslavě) a soukromé farmy pana Velíška (péče o
zvířata, pole, rybník) v rámci Nocování ve škole
vzdělávání pedagogů – účast na školení s názvem Ekoateliér – Šablon dost pro radost a Šťastná a veselá
přáníčka (nápady na výrobu dárků a další výtvarné zpracování odpadového materiálu)

5. Nadstandardní aktivity
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou
5.1.1. Družinové zájmové kroužky
Míčové hry – pokročilí
Míčové hry – začátečníci
Hliněný krouţek
Dílna pro tvořivé ruce
Modelářský krouţek
Práce s počítačem
Tanec a rytmika
Kytarový k táboráku

Šlajerová Eva
Kubíková Jana
Kahounová Jitka
Jankovičová Vlasta
Kahoun Petr
Mgr. Jedličková Hana
Kubíková Jana
Šlajerová Eva

ţáci 1. – 5.ročníku
ţáci 1. – 4.ročníku
ţáci 1. – 5.ročníku
ţáci 1. – 5.ročníku
ţáci 3. – 5.ročníku
ţáci 4. – 5.ročníku
ţáci 1. – 5.ročníku
ţáci 1. – 5.ročníku
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5.1.2. Mimoškolní zájmové kroužky
Vedení zájmových krouţků je plně v kompetenci jejich vedoucích. Škola pouze bezplatně zapůjčuje prostory pro
činnost těchto zájmových útvarů.
Hasičský krouţek
Strolená Lenka, Chodorová Václava ţáci 1. – 5.ročníku
ZUŠ Elementaria Plzeň; Aleš Kohout
Dramatický krouţek
ţáci 1. – 5.ročníku
Aerobik a cvičení na míčích – ţeny Bc.Kuchynková Petra
veřejnost
Štěpánka Lexová
Zumba
veřejnost

5.2. Mimoškolní a školní aktivity
5.2.1. Akce školy
Divadlo
Divadlo (divadelní
společnost)
Kuba
Skupova Plzeň

Název hry

Účast

Honza Nebojsa
Babu a papoušek

1.-5.ročník, MŠ Vrčeň
1.-4.ročník

Divadlo J.K.Tyla

Kouzelná flétna (opera)

4.-5.ročník

Loutkové
divadlo
Kašpárkovo, Eliška a
Vilém
Janečkovi,
Č.Budějovice

Perníková chaloupka

ŠD, MŠ Vrčeň

Místo
představení
Tělocvična ZŠ
Divadlo dětí Alfa,
Plzeň
Divadlo JKTYLA
Plzeň
Tělocvična ZŠ

Název
Pojďte s námi za písničkou

Účast
1.-5.ročník, MŠ Vrčeň

Místo představení
Tělocvična ZŠ

Další vystoupení
Hudební vystoupení
Standa
Drobek
(25.10.2011)

Film
V letošním školním roce jsme nebyli na ţádném filmovém představení.
Přednes básní, veřejné vystoupení
Školní Vánoce – 9.vánoční školní jarmark s vystoupením ţáků na školní zahradě
Vrčeňské štrúdlování – závěrečná veřejná akce projektu Učíme se jeden od druhého
Otvírání studánek – svěcení pramene Dobrá Voda na Štědrém
Zábavné odpoledne pro maminky
Projektové vyučování
Název celoškolního projektu
Svatý Václav – kdo byl; proč je svatý a proč se slaví státní svátek; tradice a
zvyky; pověsti
Ajax – preventivní projekt Policie ČR
Posvícení – zvyky a tradice, hnětýnky, koláče
Podzim tvořivě – tvořivé psaní, obrazy z listí, VV téma-techniky
Poklad – pravopisná cvičení, sledování úspěchů ţáků ve stejné znalostní úrovni
Mladý čtenář – čtenářská a komunikační gramotnost, listy = aktivita na
čtenářském stromě
Čertí škola – čtení o Mikuláši, nadílka; psaní slov – dárky, věty; počítání dárků
9.vánoční školní jarmark – nácvik vystoupení, zpěv koled, doprovod na rytmické
nástroje, veřejné vystoupení
Advent – příprava vystoupení, výroba dekorace, pranostiky, dramatizace
Advent – příprava jarmarku – výroba dárků v Pč a Vv, literární pásmo – věty,
básně, pranostiky; svatí o adventu
Třídní vánoční den
Budu školák – 5 vyučovacích hodin (Čj, M, Hv-Tv, Vv, ŠD)
Babičko, dědečku, přečti nám pohádku! – čtení příběhů, vyprávění o svých
školních létech, ukázka osobních předmětů; návštěva z rodiny – rodič, prarodič
Počítáme s úsměvem – počtářské zápolení, samostatný mat. úsudek, sledování

Určení projektu
4. a 5.ročník
2.ročník
4. a 5.ročník
2.-3.ročník
3. ročník
3. ročník
1.ročník
1.-5.ročník
3.ročník
1.ročník
4. a 5.ročník
Předškolní děti
2.-5.ročník
2. ročník
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úspěchů ţáků ve stejné znalostní skupině, ověření znalostí matematiky
v praktických úkolech
Vítání jara – zvyklosti, obyčeje, Morana, praktická účast ţáků
Vrčeňské štrúdlování – příprava závěrečné akce projektu – výtvarné zpracování
„Co chci vidět novými okny“, pozvánka na akci, příprava vystoupení
Den Země – důleţitost planety, ochrana, význam přírody a člověka, PČ/VV
práce; ochrana lesa; ţivotní podmínky na Zemi; střídání dne a noci; třídění
odpadů; výtvarné zpracování – les, Slunce
Čarodějnice – popis čarodějnice, čtení textů – zvyky, slovní úlohy a zábavné
úkoly, stavení Máje
Den dětí - OH, vědomostí skupinová hra, zjišťování, přiřazování, spolupráce,
vytváření symbolů, seznámení s disciplínami, historií, vlastenectvím
Ovocný a zeleninový den – zábavné luštění, získávání a ověřování znalostí zdravé
stravy
Čteme celý rok – domácí mimočítanková četba, představení knihy spoluţákům

1.-5.ročník
1.-5.ročník
1.-5.ročník
1.ročník
1.-5.ročník
1.-5.ročník
2.ročník

Dlouhodobé projekty
Všichni ţáci jsou součástí celoškolního projektu. Za splnění úkolů, plnění si svých
I z nás budou
povinností, pomoc jiným,… dostávají od dospělých ve škole kredity (hnědá kolečka).
dospělí
Postupně je směňují za vyšší „vývojový stupeň“ na cestě k člověku. Pět kreditů vymění za 1
9.ročník
vajíčko, 5 vajíček za 1 slepici, 5 slepic za 1 opici. Podstatou hry je fakt, ţe se dítě snaţí
školního
získat během roku co nejvíce opic. Vítězem hry není jen jeden ţák, ale hra můţe mít i více
projektu
vítězů. Vyhodnocení celé hry bylo v červnu 2012.
Projektem škola plní mnoho oblastí z průřezových témat našeho školního vzdělávacího
programu.
Centrum podpory inkluzivního vzdělávání - smlouva podepsána na období od 26.3.2010 do
CPIV
30.6.2012; prodlouţeno do 31.12.2012; pro školu sestaven Školní podpůrný program;
obdrţeli jsme objednané speciální pomůcky pro integrované ţáky
Projekt vyhlášen MŠMT - sběr elektrozařízení, baterií, plnění úkolů, sbírání bodů, které
Recyklohraní
mohou být vyměněny za věcné odměny
ovocné a zeleninové svačinky pro ţáky zdarma
Ovoce do škol
zájemci pravidelně odebírají 2x týdně dotované školní výrobky
Školní mléko
všichni ţáci vyplní pracovní list s tematikou ochrany zubů; 6 ţáků odeslalo kartičku
Zdravé zuby
potvrzenou zubním lékařem
MAS Nepomuk Učíme se jeden od druhého: 3 doprovodné akce Myška kamarádkou, Babičko, dědečku,
přečti nám pohádku, Vrčeňské štrúdlování + vlastní výměna oken a dveří v celé budově
Modernizace naší školy: projekt trvající od 1.7.2011 do 31.12.2013
EU – peníze
školám
Výlet, exkurze
Název výletu, exkurze
Černošín – skládka a recyklace odpadů
Školní výlet – Lesy České republiky – Křivoklát
Výlet na kolech
Další události
Název akce
Zahájení školního roku 2011/2012
Zahájení logopedické nápravy – PaedDr. Kotyzová Bohumila
Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku – hodina Čt/Ps a M; po ukončení
beseda o adaptaci dětí na školu
Preventivní pořad: 15 kroků prevence s p.Šimonem Pečenkou; únos, tísňová
volání, videa, praktická ukázka
Beseda: Létání je můj ţivot – pplk.Jaroslav Krýda
Beseda, prevence: Policie ČR – ukázka videí s nácvikem zásahu na pachatele,
výcvik psa, ukázka výstroje policisty; mluvčí Policie ČR por.Libor Pilař
Dopravní hřiště – ZŠ Blovice
Dopolední Dílna pro šikovné děti - výroba hliněných dárků pro vánoční jarmark
Vánoční dílna - celé dopoledne – výroba předmětů k vánočnímu jarmarku
Mikulášská nadílka

Určení výletu, exkurze
1.– 5. ročník
1.– 5. ročník
5.ročník
Určení akce
1.- 5.ročník, veřejnost
ţáci s vadou řeči
rodiče ţáků 1.ročníku,
učitelky MŠ, další zájemci
1.- 5.ročník
1.- 5.ročník
1.- 5.ročník
4. a 5.ročník
1.- 5.ročník
1.- 5.ročník
1.- 5.ročník
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Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2012/2013
Zakončení 1.pololetí 2011/12
Autorské čtení pro žáky - Ludmila Lindová
Kalibro – znalostní testy Př, Aj, M, Čj, Vl
Přednáška: Obec, stát, Evropská unie (úvod do učiva o EU) - Bc.Petr Mašek,
MBA
Plavecký výcvik – Horaţďovice – 7 lekcí po 2 hodinách
Státní testování žáků 5.ročníku – M, Aj, Čj
Odvoz sběru
Ukončení logopedické nápravy – PaedDr. Kotyzová Bohumila
Fotografování žáků – Emil Sýkora
Vyhodnocení celoročního projektu
Zakončení školního roku 2011/2012
Ostatní události a sbírky pro potřebné
CPK CHRPA – Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci - výběr a výchova
koní a jejich následné poskytnutí zařízením zabývajícím se hiporehabilitací;
www.cpkchrpa.cz; částka 500,PÍŠŤALKA – posláním občanského sdruţení Píšťalka je pomoc dětem a mladým
lidem se získaným handicapem; www.ospistalka.cz; 1.500,Nadace pro transplantaci kostní dřeně – www.kostnidren.cz; 500,-Kč
FOND SIDUS – 70,-Kč
Český den proti rakovině KVĚTINOVÝ DEN (PREVENCE RAKOVINY);
1.562,-Kč
Přednáška pro dospělé: Biologické základy učení – PaedDr. Bohumila
Kotyzová;
Autorské čtení pro dospělé – Rudolf Tomšů
Velký dětský den – Obec Vrčeň, Sedliště a Srby – hřiště Sedliště
9.folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou

děti z MŠ
1.- 5.ročník
1.- 5.ročník
5.ročník
5.ročník
1.- 4.ročník
5.ročník
1. – 5.ročník
ţáci s vadou řeči
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník, veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
6 ped.prac. + 3 další hosté
veřejnost
veřejnost
veřejnost

5.2.2. Akce školní družiny
Název události
Den mazlíčků
Dlabání dýní
Havelské posvícení
Drakiáda
Strašidelná škola (Halloween)
Slavnost spadaného listí a lampionový
průvod
Mikulášská oslava
Družinová vánoční dílna
Pečení cukroví
Vánoční školní jarmark
Družinové Vánoce
Tříkrálová obchůzka
Tříkrálové hry
Den sběratelů
Modely autíček
Maškarní rej
Velikonoční dílna
Vrčeňské štrúdlování
Pletení pomlázek
Den Země
Svěcení pramene Dobrá Voda
Den matek
Den dětí
Správňácká holka

Náplň události
Děti přivedly svá zvířátka a vyprávějí o
nich
Pro ozdobu školy
Zdobení upečených hnětýnek
Pouštění draků na kopci
Dobrodruţné putování školou
Výroba lampionů, soutěţe na zahradě,
lampionový průvod obcí
Čertovská diskotéka
Výroba vánočních dekorací na jarmark
Pečeme linecké cukroví na jarmark
Společenská a prodejní akce
Posezení s nadílkou
Ţáci obcházejí občany a přejí jim štěstí
Soutěţe a hry v tělocvičně
Výstava
vlastních
sbírek
dětí,
vyhodnocení
Závody modelů RC
Karneval masek, výroba masek
Tvoření dekorací na jarmark
Školní akce, pomoc ŠD
Praktická ukázka a tvorba vlastní
pomlázky
Beseda a sběr odpadů na farním hřišti
Kulturní pásmo
Kulturní pásmo dětí, přáníčka
Sportovní olympiáda v druţině
Volné a povinné disciplíny v soutěţi

Účast
51 ţ. + 18 ost.
50 ţ. + 2 ost.
52 ţ. + 2 ost.
38 ţ. + 2 ost.
43 ţ. + 36 ost.
47 ţ. + 3 ost.
24 ţ. + 6 ost.
32 ţ. + 2 ost.
50 ţ. + 115 ost.
38 ţ. + 2 ost.
6 ţ. + 2 ost.
37 ţ. + 2 ost.
46 ţ. + 7 ost.
20 ţ. + 4 ost.
42 ţ. + 8 ost.
12 ţ. + 2 ost.
29 ţ. + 4 ost.
21 ţ. + 1 ost.
16 ţ. + 12 ost.
50 ţ. + 45 ost.
38 ţ. + 2 ost.
5 ţ + 29 ţ. + 2 ost.
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dívek
Exkurze do mlýna p.Barocha, statek u
Nocování ve škole
p.Velíška, oheň, hry, výroba dárku
Volné a povinné disciplíny v soutěţi
Správňácký kluk
hochů
Plnění úkolů na stanovištích, párek v
Družinová pouť
rohlíku
Sportovní a zábavné hry s tatínkem
Den pro tatínky
(dědečkem)
28 akcí, celkem účast 904 ţáci a 305 dospělých

29 ţ. + 2 ost.
9 ţ. + 20 ţ. + 3 ost.
42 ţ. + 5 ost.
28 ţ. + 16 ost.

5.3. Účast v soutěžích
Sportovní soutěže:
AŠSK – Atletický trojboj Přeštice
Výsledky naší školy:
mladší ţáci
Roušalová Barbora, Bandová Jesika
8.místo
Chodora Richard, Flandera Matyáš
(z 12 druţstev)
starší ţáci 1
Silovská Anna, Průchová Pavlína
10.místo
Nový Jan, Hejda Jiří
(z 18 druţstev)
starší ţáci 2
Trhlíková Magdaléna, Kubíková Anna
17.místo
Čejka Vojtěch, Kühnl Antonín
(z 18 druţstev)
Výsledky našich jednotlivců:
Mladší ţáci
Sprint 50 m
Skok do dálky
Hod míčkem
Celkové umístění
Roušalová Barbora
4. (8,69 s)
7. (295 cm)
13. (16 m)
9.
Chodora Richard
5. (8,33 s)
12. (304 cm)
18. (21 m)
14.
Flandera Matyáš
19. (9,09 s)
18. (279 cm)
4. (29 m)
9.
Mladší ţáci – soutěţili 24 chlapci a 24 dívky
Starší ţáci 1
Sprint 50 m
Skok do dálky
Hod míčkem
Celkové umístění
Hejda Jiří
6. (7,77 s)
12. (358 cm)
10. (35,5 m)
8.
Starší ţáci – soutěţilo 36 chlapců a 36 dívek
Matematická soutěž:
Matematický klokánek
4 ţáci 4.ročníku; školní kolo: 1.místo - Antonín Kühnl, 2.místo - Petr Paleček, 3.místo - Matěj Brašna
Matematický cvrček
24 ţáci 2.a 3.ročníku; školní kolo: 1.místo - Martin Kovář; 2.místo - Markéta Šmídlová; 3.místo - Barbora
Roušalová
Ekologická soutěž:
Recyklohraní
Obdrţeli jsme certifikát k Environmentálnímu vzdělávání za rok 2011 od společnosti ASEKOL. Ţáci odevzdali
do zpětného odběru celkem 22 kg elektrozařízení
Sběr surovin
AVE sběrné suroviny a.s., Plzeň; PET víčka (100 kg), papír-časopisy (2.020 kg), papír-karton a lepenka (30 kg);
celková hmotnost odpadu: 2.150 kg
Zdravý životní styl:
Zdravé zuby
Všichni ţáci školy – pracovní list
6 ţáků odeslalo kartičku potvrzenou od zubního lékaře

5.4. Spolupráce školy na regionální úrovni







MŠ Vrčeň
o spolupořádání divadelních představení (představení v tělocvičně školy)
o společná návštěva hudebního pořadu (tělocvična školy)
o účast ředitele školy na třídní schůzce v MŠ (prezentace o škole)
o účast dětí z MŠ v projektu Budu školák (účast dětí společně s rodiči v naší škole)
o soutěţe pro děti z MŠ – Den dětí (připravila ŠD a nejstarší ţáci školy)
Dobrovolný hasičský sbor Vrčeň – pomoc při organizaci 9.vánočního jarmarku, čištění okapů
ZŠ Chválenice, Tymákov - výměna zkušeností mezi málotřídními školami a předávání informací; řešení
různých situací;
ZŠ Nepomuk, ZŠ Blovice a Gymnázium Blovice – předávání informací o ţácích po odchodu z naší školy
(v 6.ročníku a v primě)
MŠ Nepomuk
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o informace o budoucím ţáku naší školy, rozhovor s paní učitelkou
MŠ Nepomuk – Dvorec
o účast dětí z MŠ v projektu Budu školák
ZŠ Pravčice
o informace o ţákyni a doplnění její osobní dokumentace
MŠ Čížkov
o účast dětí z MŠ v projektu Budu školák
Dětský domov Nepomuk – pravidelná výměna informací o dětech s paní ředitelkou a zástupcem paní
ředitelky; návštěva učitelů v DD v rámci vánoční besídky; účast vychovatelek DD na akcích školy;
elektronická komunikace s vychovatelkami DD Nepomuk
Na Návsi o.s., MAS Nepomuk – spolupráce v rámci projektu Učíme se jeden od druhého (vedení dílen,
metodické vedení ve zpracování projektu, zveřejnění článku o projektu, propagace MAS na stránkách školy
a v Nepomuckých novinách); zapůjčení učebny s interaktivní tabulí pro školení MAS pro úspěšné ţadatele
v projektech (ing. Arnošt)

5.5. Propagace školy na veřejnosti















Pravidelná obnova webových stránek školy
Informační bulletin – Ohlédnutí za školním rokem 2010/2011
Zapojení veřejnosti a rodičů do činnosti školy
o vedení zájmových krouţků
o ukázkové hodiny pro rodiče ţáků 1.ročníku
o lampionový průvod
o vánoční dílna s rodiči
o projektové dny ve školní druţině
o 9.vánoční školní jarmark
o velikonoční dílna s rodiči
o Vrčeňské štrúdlování – závěr školního projektu
o odpoledne pro maminky - besídka nejen pro maminky
o zábavné odpoledne pro tatínky
o zahájení a zakončení školního roku v tělocvičně
o schůzky s rodiči ţáků
o doprovod a doprava ţáků na sportovní soutěţe
Propagace školy v MŠ Vrčeň – prezentace fotografií a informace o škole, předání bulletinu a pozvání na
projekt Budu školák
Sportovní a kulturní vyuţití školy - dohoda o zapůjčení tělocvičny (Bc. Kuchynková Petra, Štěpánka
Lexová)
Projekt Budu školák – pětihodinový projekt pro předškolní děti (účast dětí z MŠ Vrčeň, Číţkov a Dvorec)
Elektronická komunikace s rodiči ţáků
Zápis do 1.ročníku pro další školní rok 2012/13
Organizace soutěţí na velkém dětském dnu v Sedlišti – akce tří obecních úřadů
Článek o škole - Nepomucké noviny – informace o projektech školy (+ fotografie z akcí) (12/2011, 4/2012 a
6/2012)
Článek o škole, ţácích a o projektu – Plzeňský deník (květen 2012 – 3 články)
Článek o školním projektu – časopis Doba seniorů (květen 2012)
Zveřejnění projektu na internetových stránkách MAS Nepomuk

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

5.7. Rozvojové programy
Název rozvojového programu
„Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků
s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících“ na
rok 2011
Č.j. 1 144/2011-26
„Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých
24.3.2011
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“
Oba rozvojové programy byly ukončeny v prosinci 2011.
Č.j. 29 127 – 2010 –
26
31.1.2011

Neinvestiční výdaje
82 000,- Kč
UZ 33027
203 000,- Kč
UZ 33015

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
- 16 -

5.8. Granty
EU – peníze do škol – Modernizace naší školy
(březen 2011 – dosud)
MAS Nepomucko – projekt Učíme se jeden od
druhého (zpracovatel: ZŠ Vrčeň, ţadatel: Obec Vrčeň)
(duben 2011 – březen 2012)

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 ţádná koncepce výchovného poradenství.

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
V letošním roce nebyl sestaven samostatně, ale byl součástí plánu práce školy.
Ţáci většinou oznamovali své potíţe třídním učitelům a vychovatelkám školní druţiny. Touto cestou důvěry
ţáků v učitele a vychovatele se nám podařilo zjistit přestupky v chování některých ţáků.
Školní události zaměřené svým obsahem na prevenci násilí a šikanování mezi ţáky a posilování pozitivního
klimatu ve školách a prevenci rizikových projevů chování u dětí a mládeţe:
Zájmové krouţky v odpoledních hodinách
Smysluplná činnost ve školní druţině, která je otevřena pro ţáky školy do 16,30 hodin
Druţinové události za přítomnosti rodičů
Celoroční školní projekt „I z nás budou dospělí“
Nocování ve škole – posilování vzájemných vztahů mezi různě starými ţáky
Zapojení nejstarších ţáků školy do jednotlivých akcí – pomocníci ped.pracovníků
Zapojení rodičů do činnosti školy – vánoční a velikonoční dílny, soutěţe při besídce
Setkávání tříd
Školní projekty – práce smíšených skupin (věk, pohlaví, sociálně-kulturní zázemí)
Preventivní pořad: 15 kroků prevence (Šimon Pečenka) – únos, tísňová volání, videa, praktický ukázka
Besedy o povoláních: Policie ČR – por. Libor Pilař (ukázka videí s nácvikem zásahu na pachatele,
výcvik psa, ukázka výstroje policisty); Létání je můj ţivot – pplk. Jaroslav Krýda (ukázka letadel,
stíhaček, výzbroj a výstroj letce); Obec, stát, Evropská unie – Bc. Petr Mašek, MBA (úvod do učiva o
EU)
Babičko, dědečku, přečti nám pohádku – čtení příběhů, ukázky knih a dalších předmětů a vyprávění
rodinných příslušníků
Myška kamarádkou – počítačový kurz pro seniory a dospělé - spolupráce dítěte s rodinným
příslušníkem
autorské čtení pohádek – Ludmila Lindová
Vrčeňské štrúdlování – spolupráce rodiny se školou při vyhodnocení celoškolního projektu MAS
Nepomuk Učíme se jeden od druhého
podpora nadací a sbírek pro potřebné
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, krádeţe, lhaní, nevšímavost.

6.3. Spolupráce s PPP
V letošním školním roce byli Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň - jih vyšetřeni 2 ţáci v budově školy.
Další ţáci byli vyšetřeni v PPP Plzeň, pracoviště Plzeň – jih a v objektu Dětského domova v Nepomuku (přesný
počet není znám, neboť škola dosud nemá všechny zprávy z vyšetření k dispozici). Vyšetření provedl PaedDr.
V.Wagner s kolegyní Mgr. L.Střelcovou. Byly provedeny pohovory - konzultace s rodiči vyšetřených ţáků ihned
po vyšetření dětí.
Další dva ţáci jsou klienty Pedagogicko-psychologické poradny v Klatovech. Pracovnice PPP Plzeň, pracoviště
Klatovy přijely v únoru 2012 do školy a provedly návštěvu ve vyučovacích hodinách, dále vedly konzultaci a
navrhovaly postupy práce pracovníků školy se ţáky, které má tato PPP v péči.
Během školního roku byly vypracovány individuální vzdělávací plány pro 14 ţáků s vývojovými poruchami
učení, mentálním postiţením a sociálním znevýhodněním. Se sestavením těchto IVP a jejich obsahem souhlasily
PPP v Plzni a Klatovech podle toho, kde byli ţáci vyšetřeni.
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6.4. Spolupráce s rodiči, policií, OÚ, sponzory, veřejností













Rodiče
o
o
o
o
o
o
o
o

rodiče vypomáhají při vedení zájmových krouţků – Hliněný krouţek, Modelářský krouţek;
probíhaly individuální konzultace s rodiči ohledně prospěchu a chování dětí;
pravidelně podáváme písemné informace pro rodiče;
s rodiči probíhá elektronická komunikace
třídní schůzky s rodiči jsou prováděny formou individuálních pohovorů;
rodiče jsou zapojováni do druţinové i školní činnosti
čtení příběhů, ukázky předmětů a knih, účast při vyhodnocení celoškolního projektu
besedy pro rodiče a seniory – autorské čtení Rudolf Tomšů, beseda s PaedDr. Bohumilou
Kotyzovou na téma Biologické základy učení
Sponzoři
o finanční dar škole – podnikatel
o finanční dar škole – podnikatel
o finanční dar škole – soukromá osoba
o finanční dar škole – cvičení ţen
o finanční dar škole – Tříkrálová sbírka
o finanční dar škole – účastníci Vrčeňského štrúdlování
o věcný dar škole – soukromá osoba
o celkově finanční dary v hodnotě 34.787,-Kč
Obec Vrčeň
o informování o dokončení projektu MAS Nepomucko - Učíme se jeden od druhého
o ředitel školy jednal se starostou obce o provozu školy
o návštěvy starosty obce v průběhu školního roku
o schválení ţádosti o rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2011
o předána inventura majetku za rok 2011 se zůstatkem 1 469 383,45 Kč
o podány ţádosti: na opravu okapů, navýšení rozpočtu o částku na opravu oběhového čerpadla
v kotelně ZŠ
o zajištění opravy střechy po pádu lípy v srpnu 2011
o příspěvek na provozní výdaje pro rok 2011 a 2012 ve výši 400 400,-Kč na kaţdý rok
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; o dění ve škole je
veřejnost informována prostřednictvím internetových stránek školy a Informačního bulletinu;
MÚ Nepomuk – Odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) – velice úzce spolupracujeme se dvěma
pracovnicemi tohoto úřadu; v letošním školním roce jsme nepodávali písemnou zprávu na ţáky naší školy;
podávali jsme ústní informace o některých ţácích; uskutečněna návštěva pracovnic OSPOD ve škole –
rozhovor se ţáky za přítomnosti pedagogických pracovníků
MÚ Nepomuk – Odbor školství – konzultace s pracovníky KÚ Plzeňského kraje
KÚ Plzeňského kraje – dohodovací řízení ohledně rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro rok 2012;
vydán souhlas se zřízením funkce asistent pedagoga na období 1.9.2012 – 31.8.2013; konzultace
s pracovníky OŠMS na Městském úřadě v Nepomuku
Policie ČR – v letošním školním roce jsme pomoc od Policie ČR nepotřebovali

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 ţádné
nesrovnalosti zápisu v pokladní knize a zůstatku hotovosti v pokladně školy.
Finanční kontrola za období 1.1.2011 do 30.9.2011 ze dne 21.10.2011. Nebyly shledány nedostatky.
Kontrola s pracovníky SZIF (24.4.2012) – rekonstrukce oken a dveří (fyzická kontrola). Bez závad.

7.3. Kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje
V letošním školním roce nebyla kontrola uskutečněna.
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7.4. Kontrola OSSZ
Nebyla provedena kontrola.

7.5. Kontrola KHS Plzeňského kraje
Nebyla provedena kontrola KHS.

7.6. Kontrola BOZP, IBP
Nebyla provedena kontrola.

7.7. Kontrola VZP
Nebyla provedena kontrola.

7.8. Hospitační činnost
Ředitel školy uskutečnil 6 hospitací ve vyučovacích hodinách (1 hodina je bez zápisu z hospitace – ţáci
1.ročníku si byli poslechnout své starší spoluţáky, jak čtou pohádku při hodině čtení). Podle času a potřeby
navštívil vyučovací hodiny na kratší časový úsek, ze kterého není zápis z hospitace. Paní učitelky Jedličková a
Zrnová uskutečnily náslech (vzájemnou hospitaci) u kolegyně Palečkové – M 2/3. Vychovatelky ŠD, asistentky
pedagoga byly na náslechu u ředitele školy a u dalších pedagogických pracovníků většinou v rámci své
asistentské práce se ţáky.

7.9. Kontroly ředitele školy
Všechny kontroly probíhaly pravidelně podle plánu práce školy. Pravidelně byly prováděny kontroly
pedagogické dokumentace, provedena kontrola zpracování tématických plánů, kontrola rozvrhu hodin, pracovní
doby vychovatelek ŠD, kázeň ve školní jídelně. Nepedagogičtí pracovníci byli kontrolováni průběţně – kvalita
úklidu školní budovy. Zjištěné nedostatky byly okamţitě řešeny.

8. Výkon státní správy
8.1. Rozhodnutí ředitele školy
Zákon 561/2004 Sb., § 165, odst. 2 a § 183, odst. 1 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 ţáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 –
0
0
zamítnutí ţádosti
povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 –
0
0
zamítnutí ţádosti o povolení
podmíněné vyloučení ţáka ze školského zařízení podle § 31
0
0
odst. 2 a 4
vyloučení ţáka ze školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
0
0
zamítnutí odkladu povinné školní docházky podle § 37
0
0
převedení ţáka do odpovídajícího ročníku základní školy
0
0
podle § 39 odst. 2
povolení individuálního vzdělávání ţáka podle § 41
0
0
zrušení individuálního vzdělávání ţáka podle § 41
0
0
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
12
0
zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ, § 47
0
0
zařazení dítěte do přípravného stupně ZŠ speciální, § 48 a
0
0
přestupu ţáka, § 49 odst. 1
1
0
převedení ţáka do jiného vzdělávacího programu, § 49 odst.
0
0
2
zamítnutí ţádosti o pokračování v základním vzdělávání
0
0
podle § 55 odst. 1
pokračování v základním vzdělávání, § 55 odst.2
0
0
§ 183 školského zákona:
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Rozhodnutí, kterým se vyhovuje ţádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy
téţ způsobem umoţňujícím dálkový přístup.

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

0
0

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

Počet ţáků
0

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

3
2
1
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 2011
a) počet podaných ţádostí o informace
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudu
d) výsledky řízení o sankcích za nedodrţování tohoto
zákona bez uvádění osobních údajů
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto
zákona

Rok 2011
0
0
0
0
0

Podávání informací rodičům ohledně chování a prospěchu ţáků 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 závaţnějších porušení pravidel slušného chování nebo zhoršeného prospěchu zveme rodiče do školy.
Z těchto jednání je pořizován písemný zápis.

9. Základní údaje o hospodaření školy
9.1. Údaje o zaměstnancích
Základní škola celkem
Pedagogičtí a nepedagogičtí
pracovníci

Fyzické osoby

Průměrný přepočtený stav

11

7,614

Fyzické osoby
7
2

Průměrný přepočtený počet
5,222
0,848

Základní škola
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagog. pracovníci
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Školní družina
Pedagogičtí pracovníci
Zdroj: Výkaz P1-04 za 1. - 4.čtvrtletí roku 2011

Fyzické osoby

Průměrný přepočtený počet

2

1,544

9.2. Zpráva o hospodaření
9.2.1. Kladný hospodářský výsledek ZŠ Vrčeň za rok 2011 byl 765,- Kč
9.2.2. Příjmy za rok 2011 v Kč
Dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
Dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele
Příjmy ostatní
Výnosy z vlastních výkonů – úplata za školní druţinu, ………..
Ostatní výnosy – čerpání fondů
Finanční výnosy
Provozní neinvestiční dotace a příjmy celkem

0,440 400,24 205,39 017,58 932,1 777,564 331,-

9.2.3. Výdaje za rok 2011 v Kč
Nákup materiál, vybavení
Drobný nákup, kancel.potřeby
Úklidové prostředky
Spotřeba pomůcky a učebnice
Ostatní provozní náklady-doplatek pomůcky
Spotřeba ostatní různé dětem
Spotřeba energie ZČE
Spotřeba energií ZČP
Spotřeba vodné stočné
Opravy a udrţování budovy
Ostatní sluţby, revize, opravy
Ostatní sluţby Telecom
Sluţby internet a PC
Mzdové náklady
ostatní finanční náklady, poplatky, pojistné
závodní stravování
Provozní neinvestiční náklady (z rozpočtu zřizovatele) a ostatní celkem
Zdroj: Výsledovka po činnostech analyticky

36 190,44 298,11 334,35 595,29 214,35 593,52 637,147 653,3 822,38 490,74 865,18 166,1 188,15 100,5 711,13 710,563 566,-

9.3. Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2011)
Limit (podle
rozpočtu na rok
2011)
Přepočtený počet zaměstnanců
8,35
Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání
2 624 000,Závazné ukazatele
Mzdové prostředky celkem
1 859 000,V tom: platy
1 859 000,V tom: OON
49 000,Orientační ukazatele Odvody na pojistné
633 464,Odvody na FKSP
19 290,ONIV
63 246,Zdroj: KEVIS - Údaje o pouţití finančních prostředků poskytnutých v roce 2011

Skutečnost
(podle P1 – 04
za rok 2011)
9,881
2 624 000,1 859 000,1 859 000,49 000,633 464,19 290,63 246,-

Rozdíl
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Rozvojový program
č.j. 1144/2011-26

Rozvojový program
č.j. 4040/2010-26??
Rozvojový program
č.j. 29 127/201026??

„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 ţáky 1.ročníku
základního vzdělávání
Posílení plat.úrovně ped. pracovníků
VŠ

203 000,-

203 000,-

9 000,-

9 000,-

87 000,-

87 000,-

9.4. Zpráva o fondech organizace
Fondy
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond z výsledku hospodaření
Rezervní fond - dary

Finanční zůstatek k 31.12.2011
23 100,56 486,20 884,79 810,-

Datum: 15.8.2012

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 27.8.2012.
Mgr. Hana Jedličková
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Mgr. Jitka Zrnová

………………………………..
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Vlasta Jankovičová
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Ilona Havlíková
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