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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 družiny na 60 žáků.

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
Hlavní budova, ředitelství

Adresa

Počet tříd

Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň

3

Počet žáků
30.9.2013)
56

(k

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

Č.j.
Datum vydání 1.9.2007

V ročníku
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
Vlastivěda

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

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

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

RVP
35
9
20
1
12
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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
2
2
1
0
2
25

1
2
2
1
0
3
26

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 žáků

Počet tříd, oddělení Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
12 / 13 13 / 14
12 / 13 *
13 / 14 *
3
3
5,349
5,423
2
2
1,554
1,606

12 / 13 13 / 14 12 / 13 13 / 14
Základní škola
150
150
55
56
Školní družina
60
60
51
55
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech:
 S 3-01 (výkaz o základní škole k 30.9.12 a 30.9.13)
 R 13-01 (výkaz o ředitelství škol k 30.9.12 a 30.9.13)
 Z 2-01 (výkaz o školní družině k 31.10.12 a 31.10.13)
Kapacity školní družiny byla navýšena s platností od 1.1.2010 na počet 60 žáků.
 * 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. Na základě dodaných smluv od zřizovatele školy
(12.3.2014) je stanoven školský obvod ZŠ Vrčeň těmito osmi obcemi: Vrčeň, Sedliště, Srby, Čížkov, Čečovice,
Liškov, Zahrádka a Klášter. Stanovení školského obvodu je velmi důležité pro přijímání dalších žáků do naší
školy podle školského zákona.
Do ZŠ docházeli žáci z 11 obcí (stav k 30.9.2013).
Vrčeň
22 žáci
Čepinec
1 žák
Dvorec
5 žáků
Čečovice
8 žáků
Srby
3 žáci
Kladrubce
1 žák
Liškov
1 žák
Nepomuk
10 žáků
Dožice
1 žák
Třebčice
2 žáci
Klášter
2 žáci

1.11. Specializované a speciální třídy
Žádné.

1.12. Individuální integrace žáků
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří dle školského zákona osoby se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.
Většinou jde o žáky s vývojovými poruchami učení a mentálním oslabením (zdravotní postižení). Jejich
hodnocení probíhá podle metodického pokynu č.j. 13 711/2001-24, dále podle školského zákona 561/2004 Sb.,
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§ 16 a dle Vyhlášky MŠMT č.73/2005. S těmito žáky pracujeme podle doporučení Pedagogicko-psychologické
poradny – individuální přístup, snížení výukových nároků.
Byly sestaveny IVP pro žáky, kteří mají povolenou integraci a výuku podle IVP. Pedagogičtí pracovníci se
postupně seznamují s novými zprávami z vyšetření žáků.
Školní rok 2013/14 zakončujeme s počtem 16 žáků, kteří mají vyšetření v PPP (27,59 % z celkového počtu
žáků). Z tohoto počtu má 16 žáků stanoven a vypracován individuální vzdělávací plán (27,59 % z celkového
počtu žáků). Asistenti pedagoga pracují s 8 integrovanými žáky (13,79 % z celkového počtu žáků).
Přehled žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP a mají hodnocení podle výše uvedeného zákona a vyhlášky
30.9.2013
30.6.2014
1
2
1.ročník
2
3
2.ročník
3
3
3.ročník
4
4
4.ročník
4
4
5.ročník
Celkem
14
16
Individuálně jsme integrovali 14 (16) žáků. Všichni žáci byli vzdělávání podle školního vzdělávacího programu I
z nás budou dospělí, s datem vydání 1.9.2007.
16 žáků z celkových 58 žáků školy = 27,59%
Z toho počet žáků, pro které byl vypracován IVP na základě doporučení PPP a následné žádosti rodičů o
integraci:
30.9.2013
30.6.2014
1
2
1.ročník
2
3
2.ročník
3
3
3.ročník
4
4
4.ročník
4
4
5.ročník
Celkem
14
16
16 žáků z celkových 58 žáků školy = 27,59%
Klasifikace zdravotního postižení podle ŠZ:
mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči,
zdravotní postižení
souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení
11
nebo chování
zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy
zdravotní znevýhodnění
vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při
3
vzdělávání
a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením,
ohrožení sociálně patologickými jevy,
b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo
sociální znevýhodnění
c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a
6
účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České
republiky podle zvláštního právního předpisu
Někteří ze započítaných žáků mají uvedeno dvojí postižení.
Z toho počet žáků, kteří mají doporučenou pomoc asistenta pedagoga (mají největší potíže):
30.9.2013
30.6.2014
1
2
1.ročník
1
1
2.ročník
1
1
3.ročník
2
2
4.ročník
2
2
5.ročník
Celkem
7
8
8 žáků z celkových 58 žáků školy = 13,79%
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Asistentská práce se žáky
Dohoda o provedení práce –
 ped.pracovník školy (1.1.2013 – 31.12.2013 a 1.1.2014 – 31.12.2014)
 ped.pracovník školy (1.1.2013 – 31.12.2013 a 1.1.2014 – 31.12.2014)
 ped.pracovník školy (1.1.2013 – 31.12.2013 a 1.1.2014 – 31.12.2014))
Pracovní poměr –
 ped.pracovník školy (24 vyučovací hodiny), na dobu určitou do 30.6.2015
 ped.pracovník školy (22 vyučovací hodiny), na dobu určitou do 30.6.2015
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.
V červenci 2013 bylo zažádáno na Krajský úřad Plzeňského kraje o opětovné zřízení funkce asistent pedagoga
na škole.
16. července 2013 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodnutí č.j. ŠMS/7581/13, ve kterém souhlasí se
zřízením funkce asistenta pedagoga na období od 1.9.2013 do 31.8.2014 za dodržení podmínek, které jsou
součástí písemného rozhodnutí KÚ PK.
15.7.2013 bylo zažádáno na Krajský úřad Plzeňského kraje o opětovné zřízení funkce asistent pedagoga na
škole. 16.července 2013 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodnutí, ve kterém souhlasí se zřízením funkce
asistenta pedagoga s úvazkem 1,789 na období od 1.9.2013 do 31.8.2014 za dodržení podmínek, které jsou
součástí písemného rozhodnutí KÚ PK.

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.

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

Opravy, úpravy a údržba školní budovy











ČEZ – oprava spálené pojistky
DHW Paleček – opravy baterií a WC, další drobné opravy
Bečvář – vývoz septiku
KVT Plzeň – oprava kopírky
Pečenka - oprava v tělocvičně – desky na basketbal, oprava laviček, stůl, tabule, lišty v tělocvičně
Pirner - IT služby
Vajskébr – zednické práce
Jakubčík – výměna světel ve III.třídě a kanceláři školy
Průcha – malování III.třídy, část chodby a okna u vchodu
Mattas – servis a prohlídka kotle

Učební pomůcky







Knihy UKN a ŽKN
AJ – pomůcka Pumpkin Songs, Now or every day? (desková hra)
HV - CD Pohádky s písničkou
Hry, stavebnice knihy do ŠD
Hry – pomůcka Záchranný kruh
Nové učebnice – Megabooks Oxford, Nová škola
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Potřeby pro řízení školy









DM Software – upgrade Evidence, vysvědčení 2014
Avensio – mzdový program
Atre – aktualizace Řízení málotř.školy a Povinná ped.dokumentace
pojištění školy Kooperativa 2014
Rumpold – odpady 2014
Sky Soft – internet pro 2014
certifikát Rodiče vítáni – EDUin
licence MÚZO 2014

Nábytek, další vybavení







varná konvice
popelnice
kopírka HP Color LaserJetPro100MFP
nabíječka baterií a baterie
koště Leifheit 2 ks
nástěnka

Revize a kontroly








kontrola hasicích přístrojů
kontrola spalinových cest
kontrola funkce a nastavení regulace RVA
revize v tělocvičně
kontrola, vyčištění kotle
revize TNS a prohlídky OV TUV
revize sirény obce

Předplatné








Pastelka 2014
Mateřídouška 2014
Učitelské noviny 2014
Sluníčko 2014
Věstník 2014
Prevence 1-10/2014
Informatorium3-8 8/14 – 7/15

1.14. Školská rada
V září 2013 se konaly doplňující volby do Školské rady. Zástupce zákonných zástupců se odstěhoval, a proto
byly vypsány doplňující volby. V nich zvítězila paní Kamila Kotišová (z pěti kandidátů). Zápis z těchto voleb a
volební lístky jsou uloženy u ředitele školy.
Od září 2013 pracovala školská rada ve složení:
Mgr. Hana Jedličková – učitelka, předsedkyně školské rady
Vratislav Chodora – zástupce zřizovatele od počátku roku 2010
Kamila Kotišová – zástupce zákonných zástupců žáků
V červnu 2014 se uskutečnilo 13.jednání Školské rady.
Školská rada schválila koncepci rozvoje školy na období školních roků 2013/2014 až 2017/2018 a změnu
názvu nepovinného vyučovacího předmětu Hravá angličtina (do 31.8.2014) na Anglický jazyk (od 1.9.2014) –
příloha ŠVP.
V diskusi pan Chodora informoval školskou radu a ředitele školy o schválení opravy střechy zřizovatelem, pan
Chodora přednese na zastupitelstvu obce žádost ředitele školy a školské rady o zasílání rozhodnutí zastupitelstva
ohledně schválení, popř. neschválení, návrhů ze strany ředitele školy na adresu školy nebo e-mail školy; členové
školské rady řešili návrh na změnu školního fotografa.

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

1.16. Školní úrazy
V tomto školním roce bylo zapsáno do knihy úrazů 12 záznamů o úrazu. Většinou šlo o úrazy lehké, které
vznikly nepozorností při tělesné výchově a při hrách ve školní družině na školní zahradě.
V jednom případě byl vypsán Záznam o úrazu, který byl pojišťovnou školy odškodněn.
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2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
2.1. Přehled o zaměstnancích školy
Počet všech pracovníků *
Počet pedagogických pracovníků *
12 / 13
13 / 14
12 / 13
13 / 14
10 / 7,716
10 / 7,842
8 / 6,903
8 / 7,029
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech R 13-01 (stav k 30.9.13) a Z 2-01 (stav k 31.10.13).

2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30.9.2013
* 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 / 0,409
2 / 1,606

2 / 1,150

VŠ jiné
+ DPS

VŠ jiné
bez DPS

4 / 3,864

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků k 30.9.2013
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)
8 / 7,029
17,9
41,75
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
1.9.2013
učitelky Eva Šlajerová a Vlasta Jankovičová
Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
- z toho počet neaprobovaných hodin

85
9

%
100 %
10,59 %

Ve kterých předmětech
------------------------------PČ 1; HV 1,2,3,4,5; TV 1,4,5; VV
1;

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
- z toho na jinou školu
- mimo školství
- na MD

Základní škola
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Školní družina
0
0
0
0
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.
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2.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
2.6.1. Vzdělávací akce
Okruh vzdělávání
Vedoucích pracovníků
Cizí jazyky
SIPVZ a ICT
RVP ZV
Zvyšování odbornosti

Celkem

Počet akcí
0
0
0
0
13

Počet ped.pracovníků

Ředitel – 1
Učitelka – 4
Vychovatelka – 7
Asistent pedagoga - 1

13

2.6.2. Vzdělávací instituce
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň
NIDV, Plzeň

9
4

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

11
2
0
0

2.6.4. Financování jednotlivých školení
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

Počet seminářů
0
0
13
0
0
0

Cena kurzů
0,-Kč
0,-Kč
6.490,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

2.7. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Jeden pedagogický pracovník školy je zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.
Kurz s názvem Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na vychovatele pořádá Pedagogická fakulta
Západočeské univerzity v Plzni a trvá 4 semestry.

2.8. Pedagogická praxe




Renáta Šustrová, studentka Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky, Beroun – (10 dnů) - praxe ve školní družině (23.-27.9. a 7.-11.10.2013)
Johana Sýkorová, studentka PF České Budějovice (5 dnů) – praxe asistenta pedagoga ve 4. a 5.ročníku (10.14.2.2014)
Hana Machovcová, studentka kurzu AP v KCVJŠ Plzeň (3 dny) –praxe asistenta pedagoga ve 2. a 3.ročníku
(10.-12.2.2014)
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
21

Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
0
4

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

15

1

Poprvé u zápisu
18 / 9 dívky
- z toho neuzavřený zápis – pětileté dítě
1 / 1 dívka
Přicházejí do odkladu školní docházky
3 / 0 dívek
- z toho po dodatečném OŠD
0 / 0 dívek
Předčasný nástup pětiletého dítěte se neuskuteční. Zákonní zástupci nedodali potřebná doporučení do 31.5.2014.

3.2. Absolventi školy
Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia

2
2

Počet žáků, kteří Do SpŠ
Do jiné ZŠ
Do úplné ZŠ
Zvláštní způsob Dodatečný
odešli
ze
ZŠ
(1.-5.ročník)
(6.ročník
nebo plnění PŠD
odklad PŠD
v průběhu školního
Gymnázium)
roku
0
0
11
0
0
SpŠ – např. Základní škola internátní Blovice - 0
Málotřídní ZŠ (1. – 5.ročník) – 0
Úplná ZŠ (1. – 9.ročník): ZŠ Nepomuk (7), ZŠ Žinkovy (2)
Gymnázium – Blovice (2)

3.3. Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2013/14
Počet kurzů
0

Počet absolventů
0

Časový rozsah (počet hodin / týden)
0

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

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

4.2. Chování žáků
Snížený stupeň z chování

Počet žáků
1.pololetí

2.pololetí
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- 2.stupeň
- 3.stupeň

0
0

1
0

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

1.čtvrtletí
0
3
0

2.čtvrtletí
0
13
3

3.čtvrtletí
0
10
0

4.čtvrtletí
17
10
17

Celkem
17
36
20

3

16

10

44

73

1.čtvrtletí

2.čtvrtletí

3.čtvrtletí

4.čtvrtletí

5
1
0
0
0
6

1
2
0
0
0
3

2
2
0
0
0
4

2
4
1
1
0
8

Celkem
10
9
1
1
0
21

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

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

počet

1.pololetí
2 073 hodiny
0 hodin
1.ročník
(43,73 hodin / žáka)

2.pololetí
3 108 hodin
0 hodin
5.ročník
(59,58 hodin / žáka)

4.5. Přehled volitelných a nepovinných předmětů
Nepovinné předměty organizuje škola, ředitel školy Mgr. Pavel Maršalík.
Název nepovinného předmětu
Zodpovídá
Náboženství
P. Mgr. Ing. Vítězslav Holý
Hravá angličtina
Mgr. Jitka Zemanová

Určení ZK
žáci 1. – 5.ročníku
žáci 1.ročníku

4.6. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
Výchova k volbě povolání je zahrnuta do učiva prvouky a přírodovědy – výběr povolání a pracovní náplně velmi
zjednodušeně.
 Den s Lesy ČR – ukázka práce lesních dělníků
 dopravní hřiště – příprava na roli řidiče
 zdobení posvíceneckých placiček – cukrář, pekař
 každodenní setkávání s pracovními pozicemi – učitel, vychovatel, uklízečka, asistent pedagoga,
kuchařka
 doprava do školy – řidič
 návštěva Muzea loutek - loutkářka

4.7. Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Školní události zaměřené svým obsahem na environmentální vzdělávání:
 přednes básní u studánky Dobrá Voda na vrchu Štědrý v rámci svěcení této studánky
 účast školy v programu Recyklohraní vyhlášené MŠMT – třídění elektroodpadu (1x byl odvezen obsah
červené popelnice s elektroodpadem, vyřazené PC, staré tonery); plnění úkolu Enigma
 Den s Lesy ČR – ochrana lesa, práce v lese, sadba stromů, živočichové a rostliny
 ukázka výcviku dravců – pozvání od ZŠ Nepomuk
 školní výlet – obora u zámku Kozel – naučná stezka
 povídání o domácích mazlíčcích (školní družina)
 velikonoční a vánoční dílny, tradice, barvy, zvyky, symbolika, Morana, Vánoce – jak se lidé dříve
věnovali přírodě
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soutěž ve sběru druhotných surovin (firma F.I.I.Group) – sebráno celkem za školní rok 3 870 kg surovin
(papír – časopisy, karton, lepenka; hliníková folie) a sběr kaštanů
den Země – ovocný a zeleninový den; pokusy - jak rostliny vedou vodu, sopka
třídění odpadů - v učebnách – celoročně; využití odpadních kontejnerů na návsi (oranžový a hnědý
kontejner)
péče o školní zahradu a školní pozemek – celoročně
péče o pokojové rostliny – celoročně
ochrana životního prostředí – v rámci prvouky, přírodovědy, vlastivědy dle daného tématu celoročně

5. Nadstandardní aktivity
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou
Družinové zájmové útvary
Veškeré zájmové útvary organizuje školní družina, činnost útvarů koordinuje paní vychovatelka Eva Šlajerová.
Název činnosti
Zodpovídá
Určení ZK
Práce s počítačem
Mgr. Hana Jedličková
žáci 4. – 5.ročníku
Míčové hry - pokročilí
p.Eva Šlajerová
žáci 4. – 5.ročníku
Míčové hry – začátečníci
p.Jana Kubíková
žáci 1. – 3.ročníku
Hliněný kroužek
p.Jitka Kahounová
žáci 1. – 5.ročníku
Hopsahejsa
p.Vlasta Jankovičová
žáci 1. – 5.ročníku
Šikulové
p.Vlasta Jankovičová
žáci 1. – 5.ročníku
Hudební
p.Eva Šlajerová
žáci 1. – 5.ročníku

5.2. Mimoškolní zájmové útvary a aktivity pro veřejnost
Vedení zájmových útvarů je plně v kompetenci jejich vedoucích. Škola pouze bezplatně zapůjčuje prostory pro
činnost těchto zájmových útvarů.
Název činnosti
Zodpovídá
Místnost
Soptík (hasičský kroužek)
Lenka Strolená, Václava Chodorová žáci 1. – 5.ročníku
Dramatický kroužek
ZUŠ Elementaria Plzeň, MgA.
žáci 1. – 5.ročníku
Martin Hubeňák
Hudební obor
ZUŠ Elementaria Plzeň, Mgr.
žáci 1. – 5.ročníku
Kateřina Studentová
Cvičení ženy
Mgr. Lenka Roušalová
veřejnost

5.3. Akce školy
Divadlo
Divadlo
(divadelní
společnost)
Divadlo
J.K.Tyla
Plzeň
Divadlo Dráček
Divadlo Alfa
Divadlo Dráček
Komorní
divadlo
Plzeň
Divadýlko Kuba

Název hry

Účast

Místo představení

O Rusalce – opera

4., 5. roč. (22 dětí)

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

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

Divadlo J.K.Tyla
Plzeň
Tělocvična
Divadlo Alfa
Tělocvična
Komorní divadlo
Plzeň
tělocvična

Přednes básní, veřejné vystoupení
 Školní Vánoce spojené s jarmarkem
 Svěcení pramene Dobrá Voda na Štědrém – 12 žáků
 Den pro maminky
Další jednotlivé akce a projektová výuka

Škola, MŠ Vrčeň a Čížkov
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Název akce
Zahájení školního roku 2013/14 (2.9.)
Dravci (13. 9. 2013) – u ZŠ Nepomuk
Svatý Václav
Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku a další zájemce z řad veřejnosti a
MŠ (8.11.)
Dopravní hřiště Blovice (19. 9. 2013 a 13.6.2014)
Plstění a Velikonoční kraslice - pracovnice DDM Blovice (22. 10. 2013 a
9.4.2014)
Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2014/15 (20.1.)
Vysvědčení – ukončení 1.pololetí školního roku 2013/14 (30.1.)
Plavání (10. 3. - 19. 5. 2014)
Expedice Středověk (21. 3. 2014)
Zřízení schránky důvěry (4.2.)
Znalostní testy Kalibro 3. a 5.ročník (28.2.) – vyhodnocení provedeno
Fotografování žáků (6. 5. 2014)
Dramatický kroužek ZUŠ Elementaria Plzeň, MgA.Martin Hubeňák (od 10.3.)
MDD (2. 6. 2014)
Návštěva prvňáčků ve III.třídě – 2 návštěvy (28. 2. 2014)
Kytičkový den – Český den proti rakovině (14.5.)
Zakončení školního roku 2013/14 (27.6.)

Určení akce
celoškolní akce
4., 5.ročník
4., 5. roč.
celoškolní akce

1., 2., 3., 4. roč.
celoškolní akce
celoškolní akce
1., 2., 3. roč.
1., 2., 3. roč.

Dlouhodobé projekty
Všichni žáci jsou součástí celoškolního projektu. Za splnění úkolů, plnění si svých povinností,
I z nás budou
pomoc jiným,… dostávají od dospělých ve škole kredity (hnědá kolečka). Postupně je směňují
dospělí
za vyšší „vývojový stupeň“ na cestě k člověku. Pět kreditů vymění za 1 vajíčko, 5 vajíček za 1
10.ročník
slepici, 5 slepic za 1 opici. Podstatou hry je fakt, že se dítě snaží získat během roku co nejvíce
školního
opic. Vítězem hry není jen jeden žák, ale hra může mít i více vítězů. Vyhodnocení celé hry
projektu
bylo v červnu 2014.
Projektem škola plní mnoho oblastí z průřezových témat našeho školního vzdělávacího
programu.
Uskutečnily se 4 kreditové dny – 3 byly vyhodnoceny pořadím žáků v jednotlivých třídách,
poslední byl ohodnocen odměnami.
Modernizace naší školy: projekt trvající od 1.7.2011 do 31.12.2013 (leden 2014 – zpracování
EU – peníze
závěrečné.monitorovací zprávy)
školám
Projekt vyhlášen MŠMT - sběr elektrozařízení, baterií, plnění úkolů, sbírání bodů, které
Recyklohraní
mohou být vyměněny za věcné odměny
ovocné a zeleninové svačinky pro žáky zdarma
Ovoce do škol
zájemci pravidelně odebírají 2x týdně dotované školní výrobky
Školní mléko
všichni žáci pracovní list, 4 žáci odeslali kartičku potvrzenou zubním lékařem
Zdravé zuby
Oslava narozenin a ukončení ročních období (29.11., 28.2., 30.5., 26.6.)
Narozeniny v
roce
Posvícení, Halloween, Mikuláš a čerti, Advent a Vánoce (Školní Vánoce – jarmark, vánoční
Tradice
dílna), Morana, Velikonoce (velikonoční zvyky, jarmark), Čarodějný ovocno-zeleninový Den
Země
Pomáháme a učíme se v lese - projekt k finančnímu daru Lesů ČR – akce Den s Lesy ČR;
Lesy České
vyhlášení fotografické soutěže Co do lesa nepatří a Nejkrásnější strom; naučná stezka na
republiky
školním výletě u zámku Kozel; projekt bude pokračovat i v roce 2014/15
Preventivní program PPP Plzeň – Mgr. Milan Žižka; 4 denní setkání se žáky 4.a 5.ročníku
Dobré vztahy
Výlet, exkurze
Název výletu, exkurze
Školní výlet – Kozel obora – naučná stezka, golf
Planetárium 3D Plzeň – Vesmír očima dětí, Jak rostliny vedou vodu (17.3.)
Praha - poznávací túra po Praze a Neviditelná výstava, (2.6.)
Sbírky pro potřebné
CPK Chrpa – hiporehabilitace – www.cpkchrpa.cz; 500,-Kč
Květinový den - veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha – Květinový den.
Prodávali jsme květy měsíčku lékařského s tyrkysovou stužkou. Při sbírce bylo

Určení výletu, exkurze
1.-5.ročník
5.ročník
4.a 5.ročník
veřejnost
veřejnost
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vybráno 1.492 Kč. I letos účastníci sbírky byli ochotni za kytičky zaplatit vyšší
cenu a tím přispěli na prevenci a léčbu rakoviny.
Nadace pro transplantaci kostní dřeně – www.kostnidren.cz; 500,-Kč
veřejnost
Fond Sidus – 692,-Kč

veřejnost
veřejnost

5.4. Akce školní družiny
Stav k 31.10.2013
Vychovatelka
Počet dětí
1.oddělení
Šlajerová Eva
28
2.oddělení
Vlasta Jankovičová
27
Celkem
55
V průběhu roku odhlášen 1 žák a následně byl 1 žák přihlášen.
Název události
Odpoledne s domácími mazlíčky
Rozloučení s létem
Draci ve větru
Zdobení posvíceneckých placiček
Cesta se strašidýlky za světýlky
Zahradní slavnost
Čertovské disko
Školní Vánoce
Tříkrálové hry
Dny sběratelů
Turnaj v piškvorkách
Karneval pohádkových postav
Vítání jara

Náplň události
Ukázka mazlíčků, povídání dětí – majitelů o
zvířátkách
Soutěže v tělocvičně, pochod po skupinkách
za pokladem
Pouštění draků na louce
Zdobení upečených placiček čokoládovou
polevou, ozdoby; vyhodnocení a odměnění
nejlepších
Ke svátku Halloween – plnění úkolů ve
sklepě, na půdě a v tělocvičně, překonávání
strachu
Hry, soutěže, sv. Martin na koni, martinské
rohlíčky, lampionový průvod
Tanec, soutěže, masky - kostýmy
Prodejní jarmark a vystoupení žáků
Soutěže, závody, obchůzka Tří králů
Ukázky sbírkových věcí

Soutěže, tanec, tombola
Krmení jehňátek, soutěže, oheň, opékání
buřtů
Ukázka vyrobených věcí (dárků) a jejich
Velikonoční prodejní stánek
prodej
Stavění Májky na zahradě, soutěže a
Čarodějnice a stavění Máje
didaktické hry, pálení vyrobení čarodějnice
Muzeum loutek a Akva tera v Plzni
Družinový výlet
Besídka
s písněmi,
tancem,
básněmi,
Odpoledne pro maminky
divadelní vystoupení, občerstvení, bubny
Soutěže a didaktické hry s odměnami
Den dětí v družině
Netradiční soutěže, střelba, závody dětí
Odpoledne s tatínky
s tatínky, ukázka výcviku poslušnosti psa
Minisoutěže na 8 stanovištích
Školní družinová pouť
Hry, stopovačka, stezka odvahy, příprava
Nocování v družině
snídaně, povídání o nejmilejší hračce
21 akcí, celkem účast 643 žáci a 286 dospělých

Z toho dívek
8
11
19
Účast žáci
22

Účast ost.
10

28

2

19
52

1

32

5

40

20

33
50
34
41
19
32
30

5
200

1
6

25
32
14
34

2
26

28
18

6

39
21

2

5.5. Účast v soutěžích
Sportovní soutěže:
AŠSK – Atletický trojboj Přeštice
mladší žáci
Dušičková Tereza, Strolená Hana

5.místo
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Kotiš Jáchym, Haas Jakub
starší žáci 1
Roušalová Barbora, Scholzová Zdeňka
Lohynský Josef, Chodora Richard
starší žáci 2
Šeflová Eliška, Poláková Zdenka
Flandera Matyáš, Polák Jan
Výsledky našich jednotlivců:
Mladší žáci
Sprint 50 m
Skok do dálky
Nejlepší výkon - dívky
8,33 s
316 cm
Dušičková Tereza
12. (9,20 s)
12. (276 cm)
Strolená Hana
11. (9,19 s)
3. (300 cm)
Nejlepší výkon - hoši
8,23 s
350 cm
Kotiš Jáchym
7. (8,73 s)
10. (310 cm)
Haas Jakub
21. (9,82 s)
19. (263 cm)
Mladší žáci – soutěžili 22 chlapci a 22 dívky
Starší žáci 1
Sprint 50 m
Skok do dálky
Nejlepší výkon - dívky
8,09 s
337 cm
Roušalová Barbora
11. (8,77 s)
6. (310 cm)
Scholzová Zdeňka
19. (9,18 s)
20. (278 cm)
Nejlepší výkon - hoši
7,87 s
417 cm
Lohynský Josef
20. (8,59 s)
28. (279 cm)
Chodora Richard
2. (7,95 s)
10. (350 cm)
Starší žáci 2
Sprint 50 m
Nejlepší výkon - dívky
8,09 s
Šeflová Eliška
24. (9,36 s)
Poláková Zdenka
27. (10,07 s)
Nejlepší výkon - hoši
7,87 s
Flandera Matyáš
23. (8,80 s)
Polák Jan
19. (8,53 s)
Starší žáci – soutěžilo 28 chlapců a 28 dívek

Skok do dálky
337 cm
21. (274 cm)
28. (246 cm)
417 cm
21. (310 cm)
23. (306 cm)

(z 11 družstev)
10.místo
(ze 14 družstev)
6.místo
(ze 14 družstev)
Hod míčkem
28,00 m
5. (21,00 m)
16. (14,00 m)
39,00 m
10. (25,50 m)
4. (29,00 m)

Celkové umístění

Hod míčkem
36,00 m
7. (24,00 m)
28. (13,50 m)
43,50 m
17. (28,00 m)
18. (27,50 m)

Celkové umístění

Hod míčkem
36,00 m
23. (17,00 m)
18. (19,50 m)
43,50 m
1. (43,50 m)
3. (40,00 m)

Celkové umístění

6.
11.
9.
11.

6.
27.
25.
14.

25.
26.
4.
7.

OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Okresní kolo OVOV- Žinkovy, 23.5.2014
Kategorie – Dívky 2004
1.místo
Dušičková Tereza
2 384 bodů – postup do krajského kola
Kategorie – Dívky 2003
2.místo
Scholzová Zdenka
2 576 bodů – postup do krajského kola
4.místo
Roušalová Barbora
2 464 bodů
6.místo
Bandová Jesika
1 779 bodů
Kategorie – Dívky 2002
7.místo
Šeflová Eliška
1 413 bodů
Kategorie – Chlapci 2004
1.místo
Kotiš Jáchym
2 845 bodů – postup do krajského kola
2.místo
Haas Jakub
2 226 bodů – postup do krajského kola
Kategorie – Chlapci 2003
1.místo
Chodora Richard
2 586 bodů – postup do krajského kola
2.místo
Červený Miroslav
2 512 bodů – postup do krajského kola
4.místo
Tomášek Miroslav
2 123 bodů
5.místo
Flandera Matyáš
1 980 bodů
Kategorie – Chlapci 2002
3.místo
Lohynský Josef
2 284 bodů
4.místo
Polák Jan
2 050 bodů
Kategorie družstva
3.místo
Scholzová Zdenka, Roušalová Barbora, Bandová Jesika, Šeflová Eliška, Chodora
Richard, Lohynský Josef, Polák Jan, Flandera Matyáš
Krajské kolo OVOV – Tachov, 29.5.2014
Kategorie – Dívky 2004
1.místo
Dušičková Tereza

2 140 bodů – postup do republikového finále
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Kategorie – Dívky 2003
7.místo
Kategorie – Chlapci 2004
2.místo
3.místo
Kategorie – Chlapci 2003
4.místo
9.místo

Scholzová Zdenka

2 221 bodů

Kotiš Jáchym
Haas Jakub

2 083 bodů
1 681 bodů

Chodora Richard
Červený Miroslav

2 953 bodů
1 736 bodů

T-Ball; BEE-Ball
XI. Mistrovství základních škol Plzeňského kraje v T-Ballu (starší žáci) - Spálené Poříčí 4.6.2014.
3.místo
T-Ball (ze šesti družstev)
Jednotlivci:
1.místo
Jan Polák –– Nejdelší hod
3.místo
Martin Motejzík –– Nejdelší odpal
II. Mistrovství základních škol Plzeňského kraje v BEE-Ballu (mladší žáci) – Spálené Poříčí 4.6.2014
2.místo
BEE-Ball (ze šesti družstev)
Jednotlivci:
1.místo
Šimon Flandera –– Nejdelší odpal
3.místo
Šimon Flandera –– Nejdelší hod
Matematická soutěž:
Pythagoriáda
školní kolo
Matematický Klokánek
školní kolo
1.místo
2.místo
3.místo
Matematický Cvrček
školní kolo
1.místo
2.místo
3.místo

5.ročník - 11 žáků
4. a 5.ročník - 22 žáků
Richard Chodora
Barbora Roušalová
Eliška Šeflová
2. a 3.ročník - 17 žáků
Štěpánka Milfortová
Hana Strolená
Antonín Scholz a Jakub Kubík

Ekologická soutěž:
Recyklohraní
4.10.2013
odvoz PC
19.3.2014
splnění úkolu Enigma (1.ročník)
30.4.2014
odvoz tonerů
Sběr surovin
3.12.2013
odvezeny kaštany firmou F.I.I.Group; částka za sběr kaštanů 285,-Kč
2.6.2014
odvezen sběr firmou F.I.I. Group; papír – karton (520 kg), papír – noviny, časopisy,
letáky (3 310 kg), hliník (40 kg); celková hmotnost odpadu…..3.870 kg; částka za sběr surovin 4.843,-Kč
Zdravý životní styl:
Zdravé zuby
Všichni žáci školy vyplnili pracovní list. 4 žáci odeslali kartičku potvrzenou od zubního lékaře.

5.6. Spolupráce se školskými zařízeními






MŠ Vrčeň
o spolupořádání divadelních představení (představení v tělocvičně školy)
o nabídka projektu Budu školák do MŠ
o účast 12 dětí z MŠ v projektu Budu školák (účast dětí společně s rodiči v naší škole)
o předávání informací o průběhu udělování odkladů školní docházky
ZŠ Tymákov - výměna zkušeností mezi školami
ZŠ Blovice, ZŠ Žinkovy a Gymnázium Blovice – předávání informací o žácích po odchodu z naší školy (v
6. ročníku a v primě)
ZŠ Nepomuk - účast ředitele školy na ukázkové hodině v ZŠ Nepomuk – 1.B / Český jazyk / Mgr.
M.Ptáčková; zjištění výsledků našich bývalých žáků v 1. pololetí 6. ročníku

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
- 16 -








MŠ Nepomuk - nabídka projektu Budu školák; účast 1 dítěte na projektu Budu školák
MŠ Nepomuk – Dvorec - nabídka projektu Budu školák; účast 4 dětí v projektu Budu školák
MŠ Čížkov - účast dětí z MŠ na divadelním představení v naší tělocvičně; návštěva paní ředitelky a 6 dětí
ve výuce v 1. ročníku; nabídka projektu Budu školák
Dětský domov Nepomuk – účast učitelů na vánoční besídce; účast vychovatelek DD na akcích školy;
elektronická komunikace s vychovatelkami DD Nepomuk; účast ředitele školy na jednání v DD;
zapůjčování tělocvičny pro sportovní vyžití dětí z DD Nepomuk
DDM Blovice – ukázka techniky plstění a techniky zdobení kraslic
ZUŠ Elementaria Plzeň – ZŠ se stala pobočkou ZUŠ Elementaria Plzeň, Jesenická 11, 323 23 Plzeň;
vedení hudební a dramatického oboru na naší škole

5.7. Propagace školy na veřejnosti











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

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

5.9. Rozvojové programy
V letošním školním roce jsme se neúčastnili žádného rozvojového programu.

5.10. Granty
V letošním školním roce jsme nečerpali finance ze žádného grantu.
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6. Výchovné poradenství
6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Není stanovena žádná koncepce výchovného poradenství.

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
V letošním školním roce byl sestaven Minimální preventivní program opět jako součást plánu práce školy. Plán
sestavila Mgr. Blanka Palečková a dohlížela nad plněním jednotlivých cílů tohoto MPP.
Stanovené cíle MPP školy
Škola v návaznosti na ŠVP z roku 2007 „I z nás budou dospělí“ se zaměřuje na základní obecné cíle, které jsou
nutností pro zdravý a plnohodnotný vývoj žáků, pomáhá jim řešit problémy, správně reagovat a uplatňovat se
v reálném životě, seznamuje je s problémovými situacemi a způsoby řešení mezilidských vztahů.
Dlouhodobé cíle
 zlepšení a optimalizace školního klimatu
 bezproblémové začlenění integrovaných žáků do třídních kolektivů
 snaha o bezproblémový přechod na větší ZŠ 2. stupně
 rozvíjení individuálních schopností a dovedností žáků, jejich výchova k toleranci
 podpora sebedůvěry žáků, podpora morálních hodnot u žáků
 výchova k odpovědnosti, slušnosti a ohleduplnosti
 vypracování manuálů a metodických postupů při řešení krizových situací
 působení na zdravý životní styl žáků, hlavně v oblasti ekologie, zdravé stravy
Krátkodobé cíle
 zprostředkování a organizování tematických jednorázových prevenčních akcí (besedy s odborníky, divadelní
a filmová představení, přednášky, prevenční materiály)
 rozvoj sociálních dovedností, vzájemná tolerance žáků, pomoc integrovaných dětem
 výchova a úcta k tradici, rodině, podpora manuální zručnosti, seznámení se zvyky a obyčeji
 vytvoření dostatečného množství volnočasových aktivit
 zajištění pravidelných schůzek s rodiči, jejich dostatečná informovanost, nabídka pomoci rodičům formou
poradenské činnosti, spolupráce s institucemi v oblasti prevence, informačními materiály institucí
zajišťujících prevenci
 pravidelné schůzky pedagogických pracovníků zaměřené na prevenci rizikových forem chování
 preventivní působení v oblastech jednotlivých rizikových forem chování
 usilování o dobré vztahy mezi rodinou a školou, zaměření na spolupráci s rodiči integrovaných žáků
 odborné a průběžné vzdělávání ŠMP, výchovných poradců a ostatních pedagogických pracovníků dle
pokynů MŠMT
Většina stanovených cílů byla plněna průběžně v celém školním roce.
Spolupracovali jsme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni v oblasti prevence. Preventivní program
Dobré vztahy vedl Mgr. Milan Žižka. Jednalo se o 4 celodenní setkání se 4.a 5.ročníkem.
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. Cíle byly plněny hlavně v následujících činnostech školy, které byly svým obsahem zaměřené na
prevenci násilí a šikanování mezi žáky a posilování pozitivního klimatu ve škole 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“
 zapojení nejstarších žáků školy do jednotlivých akcí – pomocníci ped. pracovníků
 zapojení rodičů do činnosti školy – vánoční a velikonoční dílny, soutěže při besídce
 setkávání tříd
 školní projekty – práce smíšených skupin (věk, pohlaví, sociálně-kulturní zázemí)
 podpora nadací a sbírek pro potřebné
 narozeninové dny – kolektivní společenské hry ve smíšených skupinách

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

6.4. Spolupráce s dalšími subjekty


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

7.2. Kontroly zřizovatele
14.10.2013

Kontrola vybraných příjmů a výdajů obce za období 1.1.2013 do 30.9.2013; při kontrole
nebyly zjištěny nedostatky;
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.

7.3. Kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje
25.8.2014

Ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu
přímých výdajů na rok 2014.
Kontrolu provedli Bc. Jan Kratochvíl a Bc. Helena Matěchová.
Závěr kontroly: Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních
předpisů.

7.4. Kontrola OSSZ
Kontrola nebyla uskutečněna

7.5. Kontrola KHS Plzeňského kraje
Nebyla provedena kontrola KHS.

7.6. Kontrola BOZP, IBP
29.8.2013
30.8.2013
19.9.2013
8.10.2013
8.11.2013
24.2.2014
17.4.2014
30.6.2014

Chabr - revize v tělocvičně
Mattas – kontrola, vyčištění kotle
Král – kontrola hasících přístrojů
Jiránek – kontrola spalinových cest
Kontrola funkce a nastavení regulace RVA
Šimek – revize TNS a prohlídky OV TUV
Jiránek – kontrola spalinových cest
Haricom - revize sirény
Pravidelné preventivní kontroly svěřeného úseku požárním preventivou (Miluše Velíšková)

7.7. Kontrola VZP
Kontrola nebyla uskutečněna.

7.8. Hospitační činnost
Ředitel školy uskutečnil 2 hospitace ve vyučovací hodině (1 hodina je bez zápisu z hospitace). Podle času a
potřeby navštívil vyučovací hodiny na kratší časový úsek, ze kterého není zápis z hospitace. Paní učitelky během
školního roku uskutečnily náslech (vzájemnou hospitaci) mezi sebou. Vychovatelky ŠD, asistentky pedagoga
byly na náslechu u ředitele školy a u dalších pedagogických pracovníků většinou v rámci své asistentské práce se
žáky.

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 průběžně – kvalita
úklidu školní budovy. Zjištěné nedostatky byly následně řešeny.
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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.)
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Počet odvolání
přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 –
0
0
zamítnutí žádosti
povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 –
0
0
zamítnutí žádosti o povolení
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
zamítnutí odkladu povinné školní docházky podle § 37
0
0
převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
0
0
podle § 39 odst. 2
povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
11
0
zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
0
0
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
19
0
zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ, § 47
0
0
zařazení dítěte do přípravného stupně ZŠ speciální, § 48 a
0
0
přestupu žáka, § 49 odst. 1
2
0
převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, § 49 odst.
0
0
2
zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání
0
0
podle § 55 odst. 1
pokračování v základním vzdělávání, § 55 odst.2
0
0
§ 183 školského zákona:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti 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
též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dále bylo rozhodnuto 4x o odkladu školní docházky. V jednom případě bylo rozhodnuto o prominutí úplaty za
pobyt ve školní družině.

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
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho důvodných
- z toho částečně důvodných
- z toho nedůvodné
- z toho postoupených jinému orgánu

0
0
0
0
0

8.5. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013
a) počet podaných žádostí o informace
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto

Rok 2013
0
0
0
0
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zákona bez uvádění osobních údajů
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto
zákona

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, který je uložen v katalogovém listu žáka.
3.9.2013
Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku
8.11.2013
Informace o prospěchu a adaptaci na školu žáků 1. ročníku
28.11.2013
Informace o prospěchu a chování žáků 2. - 5. ročníku – třídní schůzky
16.4.2014
Informace o prospěchu a chování žáků 1. - 5. ročníku – třídní schůzky
22.4.2013
OSPOD Stod – zpráva o chování žáka Radka Škáchy
23.6.2014
Oznámení o uložení důtek ředitele školy – písemně do ŽK

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

Fyzické osoby

Průměrný přepočtený stav

10

7,958

Fyzické osoby
6
2

Průměrný přepočtený počet
5,517
0,824

Fyzické osoby

Průměrný přepočtený počet

2

1,617

Základní škola
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagog. pracovníci
Školní družina
Pedagogičtí pracovníci
Zdroj: Výkaz P1-04 za 1. - 4.čtvrtletí roku 2013

9.2. Zpráva o hospodaření
9.2.1. Kladný hospodářský výsledek ZŠ Vrčeň za rok 2013 byl 13.463,19 Kč
9.2.2. Příjmy za rok 2013 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 družinu, ………..
Ostatní výnosy – čerpání fondů
Finanční výnosy
Provozní neinvestiční dotace a příjmy celkem

0,504 000,343,37 295,0,951,60
542 589,60

9.2.3. Výdaje za rok 2013 v Kč
Nákup materiál, vybavení
Drobný nákup, kancelářské potřeb
Úklidové prostředky
Spotřeba pomůcky a učebnice

24 990,36 828,10
11 701,34 050,-
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Spotřeba ostatní, plavání, cestovné
Spotřeba energie ZČE
Spotřeba energií ZČP
Spotřeba vodné stočné
Opravy a udržování budovy
Ostatní služby, revize, opravy, PC, SW
Ostatní služby - telefon
Mzdové náklady
ostatní finanční náklady, poplatky, pojistné
závodní stravování
Provozní neinvestiční náklady (z rozpočtu zřizovatele) a ostatní celkem
Zdroj: Výsledovka po činnostech analyticky

8 321,62 697,149 263,6 099,42 579,99 763,92
17 822,89
17 760,5 761,50
11 490,529 126,41

9.3. Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2013)
Limit (podle
rozpočtu na rok
2013)
7,950
3 028 000,2 191 000,2 135 000,56 000,-

Skutečnost
(podle P1 – 04
za rok 2013)
7,958
3 028 000,2 191 000,2 135 000,56 000,-

Rozdíl

Přepočtený počet zaměstnanců
Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání
Závazné ukazatele
Mzdové prostředky celkem
V tom: platy
V tom: OON
Orientační
Odvody na pojistné
726 916,726 916,ukazatele
FKSP
21 449,21 449,ONIV
88 635,88 635,Zdroj: Závazné ukazatele a rozpis rozpočtu přímých výdajů. Finanční prostředky poskytnuté v roce 2013

9.4. Zpráva o fondech organizace
Finanční zůstatek k 31.12.2013

Fondy
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond z výsledku hospodaření
Rezervní fond – dary a KRPŠ

26 600,21 755,20
22 730,82
131 008,80

10. Hodnocení školy
10.1. Kalibro – znalostní testy – 5.ročník
Hodnocení třídy:



průměrný výkon (ve srovnání s procentuálními výsledky v ČR) ve všech testech; nejvýraznější procentuální rozdíl v testu
Anglický jazyk
pořadí v 6. až 9.desetině vykazuje spíše podprůměrný výkon ve všech testech s výjimkou Přírodovědný základ

Hodnocení jednotlivců:


žáci, jejichž procentuální výsledek je podbarven zelenou barvou, dosáhli vyšší úspěšnost než je celostátní průměr;
Český jazyk

Matematika

Humanitní základ

Anglický jazyk

53,3 %
58,7 %
- 5,4 %

Přírodovědný
základ
63,2 %
63,5 %
- 0,3 %

47,3 %
53,7 %
- 6,4 %

Ekonomické
dovednosti
49,7 %
53,4 %
- 3,7 %

Úspěšnost školy
Úspěšnost v ČR
Rozdíl

61,9 %
64,1 %
- 2,2 %

51,3 %
54,3 %
- 3,0 %

Počet žáků školy

9 žáků

10 žáků

10 žáků

10 žáků

10 žáků

9 žáků
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Počet žáků v ČR
Počet tříd v ČR
Počet škol v ČR

4 517 žáků
283
210

4 459 žáků
284
209

- 23 1 791 žák
126
98

2 044 žáci
142
111

3 612 žáků
237
188

770 žáků
57
46

Decily úspěšnosti základních škol
Úspěšnost naší ZŠ
61,9 %
51,3 %
53,3 %
63,2 %
47,3 %
49,7 %

Český jazyk
Matematika
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Anglický jazyk
Ekonomické dovednosti

Pořadí mezi ZŠ
7.desetina škol
7.desetina škol
9.desetina škol
5.desetina škol
9.desetina škol
8.desetina škol

Pořadí – vesnické ZŠ
7.desetina škol
7.desetina škol
8.desetina škol
5.desetina škol
8.desetina škol
7.desetina škol

Vysvětlivky:
Všechny školy v ČR, na kterých se psal daný test, byly rozděleny na desetiny. Pořadí u daného testu znamená, ve které
desetině všech škol se umístila naše škola.

Celostátní výsledky a pořadí
Český jazyk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NB
AB
JE
MF
RCH
JL
BR
EŠ
MŠ
DV
PV
ZS

Matematika

%
54,4

Poř
8.

%
43,8

Poř
7.

72,8
59,7

3.
7.

52,2
77,8
71,1
49,7
45,8
73,6

9.
2.
3.
9.
10.
3.

52,1
45,8
61,8
31,3
69,4
60,4
58,3
29,2
60,4

6.
7.
4.
9.
3.
4.
5.
9.
4.

Humanitní
základ
%
Poř
47,6
9.

Přírodovědný
základ
%
Poř
53,1
9.

Anglický jazyk
%
43,1

Poř
8.

55,6
71,9

6.
2.

60,5
54,6
42,5
47,5
48,0
58,0
47,0

5.
7.
10.
9.
9.
6.
9.

62,8
69,2
73,8
64,5
73,5
58,9
65,1
44,4
66,3

47,1
45,7
53,9
52,8
53,8
43,4
36,9

7.
8.
5.
5.
5.
8.
10.

57,4
38,6

4.
9.

6.
3.
2.
5.
2.
7.
5.
10.
4.

Ekonomické
dovednosti
%
Poř
43,0
9.
69,6
49,6

1.
7.

49,2
54,2
44,8
42,1
41,2
54,1

7.
5.
8.
9.
9.
5.

Vysvětlivky:
Všichni žáci v ČR, kteří psali daný test, byli rozděleni na desetiny. Pořadí u daného testu znamená, ve které desetině všech
žáků se náš žák umístil.

10.2. Kalibro – dotazníková šetření
V letošním roce nebylo provedeno hodnocení spokojenosti se školou formou dotazníku firmy Kalibro.

10.3. Kalibro – znalostní testy – 3.ročník
Hodnocení třídy:


podprůměrný výkon (ve srovnání s výsledky v ČR) ve všech testech Český jazyk, Matematika i Prvouka
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Úspěšnost školy
42,9 %
32,5 %
53,9 %
Úspěšnost v ČR
55,4 %
50,1 %
60,9 %
Rozdíl
- 12,5 %
- 17,6 %
- 7,0 %

Celostátní výsledky a pořadí
Český jazyk
%
Pořadí
17,4
10.
32,3
9.
53,7
6.
25,9
10.
46,5
8.
34,7
9.
56,6
6.
17,1
10.
51,4
7.
61,0
5.
75,5
1.

Matematika
%
Pořadí
30,8
8.
15,8
10.
26,8
9.
23,3
9.
47,3
6.
31,2
8.
51,5
5.
32,8
8.
12,2
10.
45,0
6.
57,2
4.
15,8
10.

Prvouka

Pořadí
1.
JB
2.
BB
34,9
9.
3.
MČ
74,3
3.
4.
JH
5.
JK
84,3
1.
6.
NM
38,7
9.
7.
DM
73,8
3.
8.
DN
45,5
8.
9.
ZP
30,4
10.
10.
AS
38,3
9.
11.
HS
73,3
3.
12.
TD
45,4
8.
Vysvětlivky:
Všichni žáci v ČR, kteří psali daný test, byli rozděleni na desetiny. Pořadí u daného testu znamená, ve které desetině všech žáků se náš žák
umístil.
%

10.4. Výsledky našich žáků a absolventů v 6.ročnících – Čj, Nj, Aj, Vl, Z, D, M, Př
Následná škola

Počet žáků

Největší zhoršení

Největší zlepšení

Celkové
zlepšení/zhoršení
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průměru
ZŠ Nepomuk
Gymnázium Blovice
ZŠ Blovice
ZŠ Žinkovy

1
2
4
1
8

- 0,167
- 0,556
- 0,333
- 0,722
- 0,335

10.5. Hodnocení plnění plánu práce školy


Výchovně-vzdělávací cíle školy
1. podmínky ke vzdělávání
H o d n o c e n í : Budova je udržována ve funkčním stavu. Podmínky ke vzdělávání žáků jsou dobré. Rezervy jsou v oblasti
oprav budovy. Zřizovatel neodpovídá na dopisy, které jsou zasílány k projednání. Škola nezná názor zřizovatele na navržené
opravy.
2. průběh vzdělávání
H o d n o c e n í : Všechny dílčí cíle byly splněny.
3. podpora školy žákům studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších
osob na vzdělávání
H o d n o c e n í : Spolupráce se Školskou radou je na dobré úrovni. Mimoškolní výchova je na velmi úrovni. Spolupráce
s okolními školami je dobrá. Propagace práce školy a zjištění naplněnosti školy pro další období je velmi dobré úrovni.
Velmi dobře pracujeme se žáky integrovanými, plníme jejich IVP, spolupracujeme s PPP a rodiči žáků. O dění ve škole
velmi dobře informujeme rodiče žáků.
4. výsledky vzdělávání žáků
H o d n o c e n í : ŠVP je plněn průběžně; připravovali jsme přílohu (novelu) našeho ŠVP (změna názvu nepovinného
předmětu); prováděli jsme hodnocení plnění klíčových kompetencí zatím jen v 1.- 4.ročníku (další ročník bude nabíhat
postupně)
5. řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
H o d n o c e n í : DVPP pracovníků školy bylo umožněno dle výběru jednotlivých pedagogických pracovníků, bylo zajištěno
tvořivé pracovní ovzduší, dodržovali jsme Pracovní řád, využívali jsme FKSP – částečný příspěvek na rekreaci zaměstnanců
a stravování. Pravidelně odebíráme odborné časopisy z oblasti školství.
6. úroveň výsledků práce školy, zjm. vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
H o d n o c e n í : Všechny dílčí cíle jsou plněny nadprůměrně s výjimkou hospitační činnosti ředitele školy

Žáci a jejich výchova a vzdělání
H o d n o c e n í : Všechny oblasti (cíle) byly splněny průměrně až nadprůměrně.

Učební plán
H o d n o c e n í : Učební plán byl splněn na 100%.

Integrované děti
H o d n o c e n í : Bylo pracováno s integrovanými žáky, byl pro ně sestaven individuální vzdělávací plán – splněno na 100%;
osmi žákům pomáhal při práci asistent pedagoga

Minimální preventivní program
H o d n o c e n í : MPP byl sestaven samostatně jako součást ročního plánu. Kontrolou plnění byla pověřena Mgr. Blanka
Palečková. Jednotlivé úkoly MPP byly plněny.

Projektové dny, akce ve škole:
H o d n o c e n í : Projekt Modernizace naší školy – EU peníze školám: splněno na 100%
Tradice: splněno na 100 %
Bezproblémový přechod na 2.stupeň: splněno na 100 %
Projekt na podporu čtenářské gramotnosti a výchově k volbě povolání, rodina: besedy s rodiči o jejich zájmech byly
uskutečněny jen na počátku školního roku; další (dílny, veřejná vystoupení) byly splněny.
Sport, výchova ke zdraví: nebyla uskutečněna přehazovaná v rámci AŠSK, ostatní byly splněny
Akce s prvky prevence: nebyly uskutečněny závody RC modelů, jinak byly akce splněny a splnily svůj účel (spolupráce
žáků, pomoc).
OŽP: splněno na 100 %.
Kultura: 100 % splněno.
Ostatní školní akce: podpořili jsme několik sbírek pro potřebné a i další akce byly uskutečněny.

Plán pro zaměstnance školy:
H o d n o c e n í : všechny oblasti jsou splněny nadprůměrně s výjimkou scházení se na společných poradách a schůzkách
pracovníků školy a družiny (rozdílný provoz obou zařízení a starost o žáky)

Plán pedagogických událostí, plán na pomoc učitelům:
H o d n o c e n í : splněno na 100%; pedagogické rady byly uskutečněny pole plánu a provozní porady byly uskutečněny podle
potřeby; náslechy vykonávají asistentky pedagoga při hodinách; metodická vedení jsou konána dle potřeby vyučujících
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Plán přidělení funkcí na škole:
H o d n o c e n í : na počátku roku byly přiděleny zaměstnancům úkoly (funkce); úkoly byly průběžně plněny

Plán rozdělení tříd a úvazků, zájmové kroužky:
H o d n o c e n í : Stanovený rozvrh hodin a úvazky pedagogických pracovníků nebyly měněny po celý školní rok s výjimkou
úprav rozvrhu hodin v době plaveckého výcviku.
V zájmových kroužcích se pracovalo po celý rok. ZUŠ Elementaria Plzeň zde vyučovala Dramatický kroužek (MgA. Martin
Hubeňák) a výuku na hudební nástroj a zpěv (Mgr. Kateřina Studentová).
Výuka nepovinných předmětů (Náboženství a Hravá angličtina) probíhala pravidelně dle rozvrhu – týdně 1 hodina.
Využití tělocvičny ve večerních hodinách: hasičský kroužek – děti (Lenka Strolená a Václava Chodorová), cvičení na míčích
(Mgr. Lenka Roušalová), míčové hry – DD Nepomuk (Bc. Karel Šulc).

Plán DVPP:
H o d n o c e n í : Podrobné údaje budou součástí výroční zprávy o činnosti školy. Většina objednaných kurzů byla
uskutečněna u KCVJŠ a NIDV v Plzni.

Plán dovolených:
H o d n o c e n í : Dovolená v roce 2013 byla vyčerpána. Dovolená pro rok 2014 je čerpána dle plánu – o vedlejších
prázdninách s výjimkou odůvodněných nepřítomností kolegyň.

Plán kontrolní činnosti ředitele školy:
H o d n o c e n í : Všechny oblasti kontrol pedagogických i nepedagogických pracovníků byly plněny průběžně a byly splněny
dle plánu. Zjištěné nedostatky při kontrole byly projednány s pracovníky individuálně a odstraněny dle pokynu ředitele školy.

Plán hospitační činnosti ředitele:
H o d n o c e n í : Ze stanovených 12 hospitací byly uskutečněny 2 hospitace v hodinách.

Škola, veřejnost:
H o d n o c e n í : Bylo stanoveno 12 obecných dílčích cílů. Všechny byly plněny průběžně po celý rok.
Z naplánovaných 16 konkrétních akcí pro veřejnost byly splněny všechny téměř všechny.

Materiálně technické podmínky školy:
H o d n o c e n í : Plán modernizace školy: některé naplánované a potřebné události (opravy) nebyly uskutečněny z důvodu
nedostatku financí. Další důvod byl ten, že škola nezná názor zřizovatele na navrhované opravy. Byly provedeny drobné
opravy. O prázdninách provedena výmalba III.třídy, výměna osvětlení ve III.třídě a v kanceláři školy, drobné zednické
opravy. Stále nejsou opravené okapy. Problémy jsou s kotelnou a regulací vytápění budovy zvláště v podzimním a jarním
období.

Datum: 26.8.2014

Zpracoval:
Mgr. P a v e l M a r š a l í k , ředitel ZŠ Vrčeň

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 26.8.2014.
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