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1. Charakteristika školy
 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
http://zs.vrcen.cz/
Mgr. Pavel Maršalík

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

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

 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.

 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.

 Seznam pracovišť
Hlavní budova, ředitelství

Adresa

Počet tříd

Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň

3

Počet žáků
30.9.2015)
62

(k

 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.

 Organizace školního roku
Podle vnitřního předpisu MŠMT, č.j. 13 598/2014 Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.
Další volné dny:
4 volné dny (ředitelské volno) na dny 27.6. – 30.6.2016 z organizačních a provozních důvodů (rekonstrukce
v budově).
Omezený provoz:
15.9.2015 a 17.3.2016 – nejde elektrický proud v části obce
11.4.2016 – výměna hlavního uzávěru vody v kotelně
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 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

7+2
7+2
Český jazyk
0+1
Anglický jazyk
4
4+1
Matematika
Informatika
2
2
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
1
1
Hudební výchova
1
1
Výtvarná výchova
2
2
Tělesná výchova
1
1
Pracovní činnosti
0
0
Průřezová témata
2
4
Disponib.čas.dotace
20
22
Celková dotace
Rozdělení disponibilní časové dotace 14
2
2
Český jazyk
1
Anglický jazyk
1
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda

3.ročník

4.ročník

5.ročník

7+1
3
4+1
1
2+1

7+1
3
4+1

7+1
3
4+1

1
1
2
1
0
3
25

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

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

1

1

1

1
1

1

1
0,5
0,5

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

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

14

 Součásti školy
Název součásti

Kapacita

Počet žáků

14 / 15 15 / 16 14 / 15 15 / 16
Základní škola
150
150
62
62
Školní družina
60
60
60
60
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech:
 M 3 (výkaz o základní škole k 30.9.14 a 30.9.15)
 R 13-01 (výkaz o ředitelství škol k 30.9.14 a 30.9.15)
 Z 2-01 (výkaz o školní družině k 31.10.14 a 31.10.15)
 * včetně asistentů pedagoga

Počet tříd, oddělení Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
14 / 15 15 / 16
14 / 15 *
15 / 16 *
3
3
5,672
6,4905
2
2
1,571
1,5716

 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.

 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 12 obcí (stav k 30.9.2015).
Vrčeň
24 žáci
Čečovice
7 žáků
Dvorec
7 žáků
Kladrubce
1 žák
Srby
3 žáci
Nepomuk
7 žáků
Liškov
2 žáci
Třebčice
1 žák
Klášter
4 žáci
Blovice
1 žák
Myslív
2 žáci
Čížkov
1 žák
Zahrádka
1 žák
Měrčín
1 žák
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 Specializované a speciální třídy
Žádné.

 Individuální integrace žáků
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří dle školského zákona osoby se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.
Většinou jde o žáky s vývojovými poruchami učení a mentálním oslabením (zdravotní postižení). Jejich
hodnocení probíhá podle metodického pokynu č.j. 13 711/2001-24, dále podle školského zákona 561/2004 Sb., §
16 a dle Vyhlášky MŠMT č.73/2005. S těmito žáky pracujeme podle doporučení Pedagogicko-psychologické
poradny – individuální přístup, snížení výukových nároků.
Byly sestaveny IVP pro žáky, kteří mají povolenou integraci a výuku podle IVP. Pedagogičtí pracovníci se
postupně seznamují s novými zprávami z vyšetření žáků.
Školní rok 2015/16 zakončujeme s počtem 8 žáků, kteří mají vyšetření v PPP (13,33 % z celkového počtu žáků).
Z tohoto počtu mělo 7 žáků stanoven a vypracován individuální vzdělávací plán (11,66 % z celkového počtu
žáků). Asistenti pedagoga pracovali s 5 integrovanými žáky (8,33 % z celkového počtu žáků).
Přehled žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP a mají hodnocení podle výše uvedeného zákona a vyhlášky
30.9.2015
30.6.2016
1.ročník
1
1
2.ročník
1
1
3.ročník
3
4
4.ročník
3
2
5.ročník
Celkem
8
8
Individuálně jsme integrovali 8 (8) žáků. Všichni žáci byli vzdělávání podle školního vzdělávacího programu I
z nás budou dospělí, s datem vydání 1.9.2007.
8 žáků z celkových 62 žáků školy = 12,90 %
8 žáků z celkových 60 žáků školy = 13,33 %
Z toho počet žáků, pro které byl vypracován IVP na základě doporučení PPP a následné žádosti rodičů o
integraci:
30.9.2015
30.6.2016
1.ročník
1
1
2.ročník
1
1
3.ročník
3
3
4.ročník
3
2
5.ročník
Celkem
8
7
8 žáků z celkových 62 žáků školy = 12,90 %
7 žáků z celkových 60 žáků školy = 11,66 %
Klasifikace zdravotního postižení podle ŠZ:
zdravotní postižení
7

mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více
vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování

zdravotní znevýhodnění
1

zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k
poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání

sociální znevýhodnění
3

a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně
patologickými jevy,
b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo
c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu
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Z toho počet žáků, kteří mají k dnešnímu dni doporučenou pomoc asistenta pedagoga (mají největší
potíže):
30.9.2015
30.6.2016
1.ročník
1
1
2.ročník
1
1
3.ročník
2
2
4.ročník
1
1
5.ročník
Celkem
5
5
5 žáků z celkových 62 žáků školy = 8,06 %
5 žáků z celkových 60 žáků školy = 8,33 %

Asistentská práce se žáky
Dohoda o provedení práce –
 1 pedagogický pracovník (1.1.2015 – 31.12.2015 a 1.1.2016 – 31.12.2016)
 1 pedagogický pracovník (1.1.2016 – 31.12.2016)
Pracovní poměr –
od 1.9.2015
od 1.11.2015
od 1.4.2016
VH
úvazek VH
úvazek VH
úvazek
Asistent pedagoga 1
29
0,7632
30
0,7895
30
0,7895
Asistent pedagoga 2
26
0,6842
24
0,6315
22
0,5789
Asistent pedagoga 3
12
0,3158
16
0,4210 15
0,3948
celkem
67
1,7632
70
1,8420
67
1,7632
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.
Na škole byla prodloužena funkce asistent pedagoga na základě žádosti ředitele školy (červenec 2015), od
1.9.2015 do 31.8.2016, se souhlasem krajského úřadu Plzeňského kraje.
Všichni asistenti pedagoga mají k této práci náležité oprávnění a studium zakončené obhajobou závěrečné práce
nebo zakončeným studiem magisterského oboru v oblasti pedagogických věd.
Souhlas KÚ PK se zřízením funkce asistent pedagoga (č.j. ŠMS/7425/15 ze dne 14.7.2015) s úvazkem 2,30
na celý školní rok, pokud ředitel školy nezruší funkci AP.

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.

 Materiálně technické zajištění školy
Materiálně technické zabezpečení budovy a výuky zůstává stejné jako v roce loňském. Během roku došlo pouze
k drobným nákupům učebnic a drobných učebních pomůcek.
Opravy a rekonstrukce budovy:
O hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2016 se v budově prováděla rekonstrukce podlahy (III.třída) a
zároveň stropu (ŠD). Opravu prováděla firma ITOS Plzeň. Rekonstrukcí došlo ke zvětšení prostoru v místnosti
ŠD, kde je plánována od září 2016 výuka jedné třídy a také ke zpevnění podlahy, která byla v nevyhovujícím
stavu. Na opravu získal finance zřizovatel Obec Vrčeň z dotačního titulu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Součástí rekonstrukce jsou i nové elektrické rozvody v ŠD včetně nového osvětlení a výmalby.

 Školská rada
První jednání školské rady v tomto školním roce se uskutečnilo 31.8.2015. Při něm došlo ke schválení výroční
zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/15, přílohy ŠVP č.14, novely školního řádu. Školská rada pracovala
ve složení Mgr. B.Palečková (zástupce pedagogických pracovníků školy), Mgr. Lenka Roušalová (zástupce
zřizovatele), Bc. Kamila Kotišová (zástupce zákonných zástupců žáků)
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Další jednání školské rady proběhlo 8.12.2015. ŠR řešila plánované snížení kapacity školy. Byl sepsán dopis pro
zřizovatele, který byl odeslán. Do dnešního dne nebyla školské radě doručena odpověď zřizovatele, ale školská
rada zná stanovisko obce, které se projednávalo na veřejném zasedání Obce Vrčeň den 14.12.2015.
Školská rada při tomto jednání projednala koncepční záměr rozvoje ZŠ, návrh a podnět pro zřizovatele ohledně
vývoje počtu žáků, seznam spádových obcí vztahující se ke školskému obvodu ZŠ, problematiku kapacity školy,
výhled počtu žáků pro školní rok 2016/17.

 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.

 Školní úrazy
Na pracovišti nebyl žádný pracovní úraz.
Zapsané úrazy žáků od 1.9.2015 do 15.6.2016: J.Žiga, L.Kuchynková, J.Král, K.Eichlerová, J.Šulek, A.Jankovič,
D.Menšík, J.Kotiš, L.Hrábková, K.Hubálková, T.Menšík, Ž.Chodorová, B.Šůsová, T.Mašek, Chodorová Ž., Žiga
J., Jiránková N., Brožová B., Hrábková L., Král J., Novotný M., Rychtaříková E., Chodorová Ž., Žiga J..
Celkem 24 zaznamenané úrazy. Záznam o úrazu byl vyplněn u dvou z uvedených úrazů.
Úrazy vznikaly především z nepozornosti žáků, také při TV a ve školní družině.

 Pedagogické rady, porady, dokumenty školy
Pedagogové se sešli na 5 pedagogických poradách a 9 provozních poradách. V průběhu celého roku řešili i
záležitosti týkající se jednotlivých žáků, jejich obtíží, prodiskutovány záznamy z pohovorů s rodiči a další
pedagogické záležitosti.
Důležité dokumenty:
 Snížení kapacity školy (z 14.12.2015); č.j.206/2015 od 1.9.2016 na 85 žáků
 AP – ŠMS/7425/15 od 1.9.2015 do 31.8.2016 z 14.7.2015, úvazek 2,30

2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 Přehled o zaměstnancích školy
Počet všech pracovníků *
Počet pedagogických pracovníků *
14 / 15
15 / 16
14 / 15
15 / 16
10 / 8,056
11 / 8,8751
8 / 7,246
9 / 8,0621
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech R 13-01 (stav k 30.9.15) a Z 2-01 (stav k 31.10.15).

 Dosažené vzdělání pedagogických pracovníků
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Ředitel
školy

Učitelé
1.stupně

Vychov.
ŠD

Asistent
pedagoga

Celkem
úvazky

Střední bez maturity
Střední s maturitou
2 / 1,4474
1,4474
Střední s maturitou pedagogické
1 / 0,3183
1 / 0,9108
1,2291
Doplňující pedagogické studium na VŠ
1 / 0,6608
0,6608
Vysokoškolské bakalářské
Vysokoškolské magisterské
1 / 1,000
4 / 3,2728
1 / 0,3158
4,5886
Vysokoškolské magisterské - studující
1 / 0,1362
0,1362
1
6
2
3
9 / 8,0621
Počet pracovníků
Součet pracovníků nesouhlasí, protože 3 ped.pracovníci mají dvě pracovní funkce.
Jeden pedagogický pracovník je studentem 4.ročníku Pedagogické fakulty, obor Učitelství 1.stupně..
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 Věkové složení pedagogických pracovníků k 30.9.2015
Počet ped.pracovníků – přepočtený Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk (9 pedagogických
stav dle 2.1.
(ředitel, 6 učitelů, 2 vychovatelky a pracovníků)
3 asistenti pedagoga)
9 / 8,0621
13,33
38,77

 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30.9.2015
Ředitel
Učitelka 1.stupeň
Učitelka 1.stupně
Učitelka 1.stupeň
Učitelka 1.stupně
Učitelka 1.stupně
Učitelka 1.stupně

Úvazek
1,0000
1,0000
0,1362
1,0000
1,0000
0,3183
0,2728

Další funkce

Kvalifikovanost
Ano – 13 hodin
Ano – 22 hodin
Ano – 3 hodiny
Ano – 22 hodin
Ano – 22 hodin
Ne – 7 hodin
Ne – 6 hodin

Metodik prevence

Vychovatelka ŠD
Vychovatelka ŠD
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga

0,6608
0,9108
0,7632
0,3158
0,6842
8,0621
Vyučujeme 95 vyučovacích hodin, z toho je odučeno 13
kvalifikovaně, což je 86,32 %.

poznámka

Tv 1,2,3,4,5; Hv 1
Vl,Př 4; Hv 4,5; Pč
3; Vv 2,3

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
86,32 %
13,68 %
hodin bez potřebné kvalifikace, což je 13,68 % a 82

 Personální změny
Pedagogičtí pracovníci
V průběhu školního roku došlo k následujícím změnám u pedagogických pracovníků školy:
- změny úvazku u asistentů pedagoga
- ukončen pracovní poměr u učitelky a následně byla práce vykonávána na Dohodu o provedení práce

Nepedagogičtí pracovníci
U nepedagogických pracovníků nedošlo během školního roku ke změně.

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací akce
Okruh vzdělávání
Vedoucích pracovníků

Počet akcí
2

Cizí jazyky
SIPVZ a ICT
Inkluze, integrace

2
0
3

RVP ZV
Zvyšování odbornosti

1
7

Celkem

15

Počet ped.pracovníků
Ředitel – 1
Učitelka - 1
Učitelka – 2
Vychovatelka – 3
Učitelka – 2
Učitelka – 1
Učitelka – 2
Vychovatelka – 5
17

Jméno

Název akce

Školitel

Termín

Alena Zichová

InspIS ŠVP - modul pro práci se ŠVP

ČŠI

Září 2015

Jitka Zemanová

InspIS SET - systém pro elektronické testování

ČŠI

Září 2015

Alena Zichová

Hry s pohádkovými příběhy

NIDV

19.11.2015

Eva Šlajerová

Hudební dílna

KCVJŠ

20.11.2015

Eva Šlajerová

Hry a hrátky s míči

KCVJŠ

27.11.2015

Jana Kubíková

Činnost školní družiny

KCVJŠ

1.12.2015
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Alena Zichová

Ideas that Work

Eva Šlajerová

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

ZČU Plzeň a
Bridge Publishing
House
NIDV

Jana Kubíková

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

NIDV

22.2.2016

Jana Kubíková

KCVJŠ

24.2.2016

NIDV

8.3.2016

KCVJŠ

10.5.2016

KCVJŠ

11.5.2016

KCVJŠ

8.3.2016

NIDV

15.4.2016

Blanka Palečková

Činnost školní družiny
Informační seminář pro ředitele škol a školských
zařízení k novele školského zákona (§16)
English Pronunciation – aneb výslovnost je třeba
pěstovat (u žáka i učitele)
Nápadník – výtvarné nápady a postupy
Čtení – to nás baví aneb „Ten, kdo nečte, není
Čech“
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního
prostředí
Komunikace v náročných situacích

MAS Nepomuk

12.5.2016

Eva Šlajerová

Komunikace v náročných situacích

MAS Nepomuk

12.5.2016

Pavel Maršalík
Jitka Zemanová
Eva Šlajerová
Alena Zichová
Blanka Palečková

7.11.2015
22.2.2016

Vzdělávací instituce
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň
Národní institut dalšího vzdělávání, Plzeň
ZČU Plzeň a Bridge Publishing House
MAS Nepomuk
ČŠI

7
5
1
2
2

Délka trvání vzdělávací akce
Jednodenní vzdělávací akce
Vícedenní vzdělávací akce

17
0

Financování jednotlivých školení
Počet seminářů
1
11
0
5
0

Samoplátci
Financováno z DVPP
Dotace na SIPVZ
Dotováno z ESF – platí jiný subjekt
Dotováno z ESF – platí škola

Cena kurzů
0,-Kč
5.760,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Tři pedagogičtí pracovníci školy byli zapojeni do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.
Název akce

PP 1
PP 1
PP 1
PP 2
PP 3

Studium v oblasti pedagogických věd –
Vychovatelství
Studium v oblasti pedagogických věd –
Speciální pedagogika
Sociální práce a sociální pedagogika
Celoživotní vzdělávání – kombinované
studium Učitelství pro 1.stupeň
Předškolní a mimoškolní pedagogika –
Učitelství pro MŠ (bakalářské studium)

Počet hodin

Školitel

Termín

4 semestry

ZČU Plzeň – PF

1.9.2014 – 30.6.2016

4 semestry

ZČU Plzeň – PF

1.9.2014 – 30.6.2016

5 semestrů

VOŠ, OA a SZŠ
Domažlice

1.9.2014 – 31.1.2017

10 semestrů

ZČU Plzeň - PF

1.9.2015 – 30.6.2020

6 semestrů

ZČU Plzeň - PF

1.9.2013 - 30.6.2016
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 Pedagogická praxe


Ilona Havlíková, ZČU Plzeň, Pedagogická fakulta, celoživotní vzdělávání, studium pro vychovatele; vydané
potvrzení pedagogické praxe zaměstnance od 19.10. do 23.10.2015 jako vychovatelka ŠD

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

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí
Očekávaný počet tříd
navržen
skutečnost
22
0
4
18
1
Zákonný zástupce jednoho dítěte oznámil změnu nástupu do 1.ročníku z důvodu stěhování, na jeho místo bylo
přijato jiné dítě, které se přistěhovalo.
Poprvé u zápisu
- z toho neuzavřený zápis – pětileté dítě
Přicházejí do odkladu školní docházky
- z toho po dodatečném OŠD

20 / 8 dívek
0 / 0 dívek
2 / 1 dívka
0 / 0 dívek

 Přijatí žáci v průběhu školního roku
V období od 1.9.2015 do 30.6.2016 do naší školy nastoupil nový žák:
 21.10.2015 – Jaroslav Týc; R 2 /15 / PŘ

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

3
1

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
3
8
1
0
Z 5.ročníku žáci odcházejí do ZŠ Blovice (1), ZŠ Žinkovy (1), Gymnázium Blovice (1), Waldorfská škola
Dobromysl Plzeň (1) a ZŠ Nepomuk (4).
Zvláštní způsob plnění školní docházky měla umožněný 1 žákyně – individuální vzdělávání.

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
 Prospěch žáků
Prospěch – celková statistika školního roku 2015/16
1.pololetí
2.pololetí
Celkem žáků
62
60
Prospělo s vyznamenáním
49
46
Prospělo
13
13
Neprospělo
0
1
Nehodnoceno
0
0
Prospěch 1,00 – žáků
30
22
Dostatečný prospěch – žáků
3 (5x)
3 (5x)
Nedostatečný prospěch – žáků
0 (0x)
1 (1x)
Jeden žák neprospěl, a proto měl vykonávat opravné komisionální zkoušky 24.8.2016. Na tyto zkoušky se žák
nedostavil, proto bude opakovat 2.ročník.
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 Chování žáků
Snížený stupeň z chování

Počet žáků
1.pololetí
0
0

- 2.stupeň
- 3.stupeň

2.pololetí
0
0

 Výchovná opatření
Pochvaly a jiná ocenění
Kázeňské pochvaly – souhrn 2015/16
Pochvalný list
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy na
vysvědčení
Celkem pochval ve čtvrtletích
Celkem udělených pochval

1.čtvrtletí
-

2.čtvrtletí
24
4

0

3.čtvrtletí
9
-

28

4.čtvrtletí
26
3
20

9

Celkem
26
36
24

49

86

4.čtvrtletí
2
2
2
6

Celkem

86

Kázeňské tresty
Kázeňské tresty – souhrn 2015/16
1.čtvrtletí
3
1
4

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

2.čtvrtletí
1
2
3

3.čtvrtletí
2
4
6

8
7
4
19

19

 Zameškané hodiny
Přehled zameškaných hodin
Zameškané hodiny za 1. pololetí 2015/16
Omluvené hodiny
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Celkem

270
654
279
684
497
2.384

Omluvené hodiny –
průměr
22,50
36,33
27,90
52,62
55,22
38,45

Neomluvené hodiny
0
0
0
0
0
0

Neomluvené hodiny –
průměr
0
0
0
0
0
0

Přehled zameškaných hodin – stav k 17.6.2016
Zameškané hodiny za 2. pololetí 2015/16
Omluvené hodiny
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Celkem

533
770
331
1 239
679
3 552

Omluvené hodiny –
průměr
44,42
45,29
33,10
95,31
84,88
59,20

Neomluvené hodiny
0
0
0
0
0
0

Neomluvené hodiny –
průměr
0
0
0
0
0
0

Neomluvené hodiny nejsou v průběhu celého školního roku evidovány.
Zameškané hodiny celkem
Zameškané hodiny neomluvené
Nejvyšší
průměrný
počet
zameškaných hodin

1.pololetí
2 384 hodiny
0 hodin
5.ročník
(55,22 hodin / žáka)

2.pololetí
3 552 hodiny
0 hodin
4.ročník
(95,31 hodin / žáka)
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 Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
Výchova k volbě povolání je zahrnuta do učiva českého jazyka, matematiky, prvouky a přírodovědy – výběr
povolání a pracovní náplně velmi zjednodušeně.

5. Nadstandardní aktivity
 Zájmová činnost organizovaná školou
Družinové zájmové útvary
Veškeré zájmové útvary organizuje školní družina, činnost útvarů koordinuje paní vychovatelka Eva Šlajerová.

Název činnosti
Práce s počítačem
Anglický jazyk
Hliněný kroužek
Náboženství
Hopsahejsa
Hry s hudbou
Sportovní hry
Míčové hry
Šikulové

Pondělí
Pondělí
Úterý
Středa
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek
Pátek

Den

Doba

Zodpovídá

Určení

1x týdně
1x týdně
1x měsíčně
1x týdně
1x 14 dnů
1x 14 dnů
1x 14 dnů
1x 14 dnů
1x 14 dnů

13,00 – 13,45
12,05 – 12,50
13,00 – 15,00
13,00 – 13,45
13,45 – 14,30
14,00 – 14,45
13,45 – 14,30
13,00 – 14,30
13,00 – 14,30

Mgr. Jitka Zemanová
Mgr. Jitka Zemanová
p.Jitka Kahounová
P. Mgr. Ing. Vítězslav Holý
p.Vlasta Jankovičová
p.vych.Eva Šlajerová
p.vych.Jana Kubíková
p.vych.Eva Šlajerová
sl.Johana Sýkorová

4. – 5.r.
1.r.
1. – 5.r.
1. – 5.r.
1. – 5.r.
1. – 5.r.
1. – 5.r.
2. – 5.r.
1. – 5.r.

 Mimoškolní zájmové útvary a aktivity pro veřejnost
Vedení zájmových útvarů je plně v kompetenci jejich vedoucích. Škola bezplatně zapůjčuje prostory pro činnost
těchto zájmových útvarů na základě Dohody o zapůjčování tělocvičny (učebny).

Název činnosti

Den

Doba

Dramatický obor

Pondělí

13,00 – 14,30
14,30 – 16,00

zodpovídá

Místnost

Určení aktivity

Tělocvična

Žáci školy

Logopedická náprava Úterý

13,30 – 16,30

ZUŠ Elementaria Plzeň,
MgA. Lukáš Ondruš
Učebna
Mgr. Petra Tuháčková

Karate klub

Úterý

16,30 – 18,30

Marek Šmídl

Tělocvična

Cvičení žen – fitbally
Pathfinder

Úterý
Středa

18,30 – 19,30
15,05 – 16,30

Mgr. Lenka Roušalová
Jana Kubíková

Tělocvična
Učebna,
tělocvična

Cvičení pro zdraví
Karate klub

Středa
Čtvrtek

16,30 – 17,30
16,30 – 18,30

Vlasta Jankovičová
Marek Šmídl

Tělocvična
Tělocvična

Hudební obor

Pátek

12,50 – 16,00

Soptík (hasičský
kroužek)

Pátek

15,00 – 17,00

ZUŠ Elementaria Plzeň, Učebny, ŠD
Mgr. Kateřina
Studentová
Strolená Lenka, Chouň Tělocvična –
podle potřeby
Tomáš
kroužku

Žáci školy a děti z
MŠ
Žáci školy, jiných
škol a veřejnost
Veřejnost
Žáci školy, jiných
škol
Veřejnost
Žáci školy, jiných
škol a veřejnost
Žáci školy
Žáci školy, jiných
škol

 Akce školy
Divadlo
Divadlo (divadelní
společnost)
Dráček
Alfa
Nána

Název hry

Účast

Hola, hola, škola volá
Čert tě vem!
Vánoční hvězdička

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

Místo
představení
ZŠ Vrčeň
Plzeň
MŠ Vrčeň
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Kolem
Dráček
Kuba

O nepovedeném čertíkovi a
zatoulané ovečce
O Popelce
O pejskovi a kočičce

1.- 5., MŠ Vrčeň

ZŠ Vrčeň

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

ZŠ Vrčeň
ZŠ Vrčeň

Jednotlivé akce a třídní projekty
Období
Název
Září
Zahájení školního roku 2015/2016
Září
Dopravní hřiště Blovice – výuka dopravní výchově, zručnost a
jízda na kole
Září
Jsem školák – seznamování žáků, jména, pravidla třídy a školy,
popis třídy, názvy místností ve škole
Září
Svatý Václav – legenda o sv. Václavu, státní svátek
Září – červen
Společná setkávání tříd – podávání společných informací,
poučení o bezpečnosti, vyhodnocení soutěží (např. sběr kaštanů,
žaludů, sběru,…)
Říjen
Kamarádi, přátelé – prevenční práce ve skupinách, zařazení
nových žáků do kolektivu, krizové situace – řešení, pravidla
Říjen
Dopis Ježíškovi – odesláno na Pošta Boží Dar
Říjen
Podzim – psaní slov, počítání předmětů, autodiktát slov; listy
stromů, stromy, barvy; symboly podzimu, plakát podzimní
skřítek
Listopad
Ukázkové hodiny v 1. ročníku a schůzky s rodiči žáků 1.
ročníku – informace o adaptaci žáků na školu
Listopad
Svatý Martin
Listopad
Hrabání listí na vrčeňské návsi
Prosinec
Západní Čechy – výroba plakátu, obrys kraje, řeky, města,
povrch, památky, obrázky a název
Prosinec
Čertí škola – slib čertovi a Mikulášovi – sebehodnocení;
počítání řetězce, pohyb ve čtvercové síti, popis postav
Prosinec
Fotografování žáků firmou Pro-Foto
Prosinec
Vánoční přání
Prosinec
Vánoční jarmark – Školní Vánoce s názvem Zimní pohádka;
dramatizace, veřejné vystoupení, spolupráce žáků jednotlivých
tříd (18.12.2015),
Prosinec
Třídní Vánoce – Vánoce – zvyky, tradice, obdarování; básničky;
veřejné vystoupení; dopis Ježíškovi; koledy
Prosinec
Vesmír – kresba, plánek, vyhledávání informací, lepení,
stříhání, výroba plakátu
Leden
Dramatizace příběhu – minidivadlo pro 2.ročník
Leden
Zápis žáků do 1.ročníku pro šk.rok 2016/17
Únor
Podnebné pásy – výběr informací, stříhání, lepení, dokreslení,
výroba koláže
Únor
Moje kniha – popis hlavních postav, děje oblíbené knihy,
pojmy: autor, ilustrátor, nakladatelství
Únor
Testování žáků 5.ročníku - Kalibro
Únor
Člověk – části těla, vymýšlení slov, paní slov, lepení, obrázek
člověka
Březen
Projekt Karel IV. – informace, práce ve skupinách, s textem,
přednáška pana Libora Marka, osobnost, život ve středověku
Březen
Lidské tělo - vyhledávání informací a zajímavostí o lidském
těle, zpracování informací do krátkého textu, prezentace nových
poznatků
Březen
Hospodářská zvířata, statek – stříhání, skládání, lepení; části
zvířat, pojmenování zvířat (rodiny); samec, samice, mládě;
výroba plakátu
Březen/květen
Plavecký kurz Horažďovice – výuka plavání v 10 lekcích (20

Plnění
1.- 5.
4., 5.
1.
2., 3.
1.- 5.

4., 5.
2., 3.
1.

1.
2., 3.
1.- 5.
5.
1.

2., 3.
1.- 5.

1.-5.
5.
3.
5.
2., 3.
5.
1.
2., 3., 4., 5.
2.

1.

1.- 4.
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Duben
Duben
Duben
Duben

Duben
Duben
Duben
Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
Červen
Červen
Červen
Červen
Červen

vyučovacích hodin), plavecké styly, vytrvalost (1.3. – 3.5.2016)
Dopravní hřiště Blovice – výuka dopravní výchově, zručnost,
jízda na kole
Testování žáků 3.ročníku - Kalibro
Workshop - bubnování – drumbeny s Mgr. Zdeňkem Rollerem –
vystoupení, nácvik, skupinové bubnování, dovednost, znalost
Duben – Měsíc knihy – setkání s autorem Astrid Lindgrenová –
referáty, ukázky z vlastních knihoven, život a dílo, zážitek a
názor
Duben – Měsíc knihy – setkání s autorem, A. Lindgrenová,
audio, video, četba, zážitek
Výlet 2. a 3.ročník – Praha – Příběh Pražského hradu –
interaktivní výstava zaměřená na historii ČR, skupinová práce
Sběr surovin
Den Matek – veřejné vystoupení, nácvik, přednes, scénky
ČR – plakát, sousední státy, hlavní města, základní informace,
vlajka
Konec 2.světové války – státní svátky
T-Ball, B-Ball v Plzni
Výlet 4. a 5.ročník – Praha – procházka starou Prahou a
návštěva planetária
Okresní kolo OVOV v Žinkovech
Fotografování žáků – p.Sýkorová
Atletický trojboj – okresní kolo v Přešticích
Školní výlet - Nebílovy – Císař Karel IV. přijíždí na zámek
Nebílovy; průvod, historie, řemesla, středověké zvyky
Dopis klientkám DKS Žinkovy
Výlet na kolech
vystoupení našich žáků ZUŠ Elementaria – dramatický obor
s hrou Kniha džunglí
Indiánské dobrodružství
Zakončení školního roku 2015/2016 – předávání pochval,
věcných darů, rozloučení se žáky 5.ročníku

4., 5.
3.
1.- 5.
4., 5.

4., 5.
2., 3.
1.- 5.
1.- 5.
5.
2., 3.
Vybraní žáci
4., 5.
Vybraní žáci
1.- 5.
Vybraní žáci
1.- 5.
2., 3.
5.
1.- 5.
1.- 5.
1.- 5.

Dlouhodobé projekty
Všichni žáci 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
13.ročník
vajíčko, 5 vajíček za 1 slepici, 5 slepic za 1 opici. Podstatou hry je fakt, že se dítě snaží
školního
získat během roku co nejvíce opic. Vítězem hry není jen jeden žák, ale hra může mít i více
projektu
vítězů. Vyhodnocení celé hry bylo v červnu 2016.
Projektem škola plní mnoho oblastí z průřezových témat našeho školního vzdělávacího
programu.
Uskutečnily se 4 kreditové dny (vždy po jednotlivých čtvrtletích školního roku) – 4 byly
vyhodnoceny pořadím žáků v jednotlivých třídách. Po sečtení dosažených výsledků byl celý
projekt vyhodnocen a ohodnocen odměnami pro všechny žáky.
Projekt vyhlášen MŠMT – sběr elektrozařízení, plnění úkolů, sbírání bodů, které mohou být
Recyklohraní
vyměněny za věcné odměny
ovocné a zeleninové svačinky pro žáky zdarma; dodavatel Laktea o.p.s. do 30.6.2015
Ovoce do škol
zájemci pravidelně odebírají 2x týdně dotované školní výrobky; dodavatel Laktea o.p.s.
Školní mléko
Oslava narozenin a ukončení ročních období
Narozeniny
v roce
Posvícení (družinová akce)
Tradice
Halloween (literatura, rozhovory, mezipředmětové vztahy, družinová akce)
Mikuláš a čerti (sebehodnocení žáků, rozhovor, návrat k původním tradicím)
Advent a Vánoce (Školní Vánoce – jarmark, vánoční dílna, Třídní Vánoce – spolupráce,
stmelení kolektivu, tradice u nás i v cizích zemích)
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Aktivní škola
Rodiče vítáni

Morana (vycházka, vítání jara, Morana, Líto, přednes básní)
Velikonoce (velikonoční zvyky, tradice, výrobky, přednes, pašijový týden, prodej výrobků,
dekorace, velikonoční pohled)
Čarodějnice (tradice, májové oslavy dle regionu, výroba masek, rej čarodějnic)
Den Země (čarovná planeta, bohatství, ochrana, recyklace, úspora zdrojů)
MDD (historie, zábavná stanoviště na téma Karel IV., organizace stanovišť 5. ročník –
rozvoj organizačních schopností)
Jednoroční licence pro využívání portálu www.proskoly.cz
Recertifikace a splnění podmínek pro získání titulu Rodiče vítání byla opětovně získána
v březnu 2016; titul získán poprvé v březnu 2014.

Sbírky pro potřebné
CPK Chrpa – hiporehabilitace – www.cpkchrpa.cz; 610,-Kč
Fond SIDUS – 1.625,-Kč
Český den proti rakovině - tzv. kytičkový den
Liga proti rakovině Praha pořádala letošní sbírku s názvem "Český den proti
rakovině" ve středu 11. května 2016. V rámci dlouhodobého programu prevence
onkologických onemocnění bylo zvoleno ústřední téma sbírky "Rakovina prsu u
žen a u mužů". Jde o jedno z nejčastěji se vyskytujících onkologických
onemocnění v evropské populaci s výskytem 63 případů na 100 000 žen. U žen
tvoří karcinom prsu 26% všech nádorových onemocnění a je příčinou 14% úmrtí.
Naše škola se opět zapojila do této sbírky, která byla organizována podobně jako
v minulých letech prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského nejméně za 20
Kč. Každý, kdo si koupil kytičku, tentokrát s růžovou stužkou, obdržel též leták s
informacemi o rizikových faktorech nádorů prsu, ale především o možnostech
prevence, včetně návodu na samovyšetření.
Podařilo se nám ve Vrčeni prodat 177 kytiček a v pokladních vacích bylo celkem
4.120,-. To opět ukazuje, že tato sbírka má velký ohlas a lidé jsou ochotni za
kytičku dát více než zmiňovaných 20 Kč a přispět tak na prevenci a léčbu
rakoviny.
Nadace pro transplantaci kostní dřeně – www.kostnidren.cz; 500,-Kč
veřejnost
UNICEF – účast v projektu Škola v krabici a jeho podpora částkou 400,-Kč,
která byla školou získána sběrem druhotných surovin

žáci a veřejnost
žáci a veřejnost
žáci a veřejnost

veřejnost
žáci a veřejnost

 Akce školní družiny
Stav k 31.10.2015
1.oddělení
2.oddělení
Celkem
Z toho 1. a 2.ročník

Vychovatelka
Šlajerová Eva
Jana Kubíková

Název události
Odpoledne s domácími mazlíčky - 17.9.2015
Výprava za nutriemi do Tojic - 29.9.2015
Havelské posvícení – 13.-16.10.2015
Draci ve větru – říjen
Hrabání listí na vrčeňské návsi – 2.- 6.11.2016
Cesta se světýlky za strašidýlky – 3.11.2015
Slavnost spadaného listí – 16.11.2015
Turnaj v dámě – 23.11. – 3.12.2015
Čertovské disko – 4.12.2015
Vánoční školní jarmark – 18.12.2015
Vánoční nadílka v ŠD – 22.12.2015
Tříkrálové hry – 5.1.2016

Počet dětí
29
30
59
29

Z toho dívek
15
12
27
13
Účast žáci
36
33
46
35
35
45
36
18
29 + 4
58
42
37

Účast ost.
8

2
28
3
200
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Obchůzka K+M+B 2016 po vsi – 6.1.2016
Zimní hry na sněhu – 18.- 20.1.2016
Dny sběratelů – 26.-28.1.2016
Maškarní karneval – 26.2.2016
Velikonoční dílna – 16.3.2016
Velikonoční prodej výrobků – 22.-24.3.2016
Vajíčkové hody – 30.3.-1.4.2016
Den Země – 20.- 22.4.2016
Odpoledne s čarodějnicemi – 29.4.2016
Odpoledne nejen pro maminky – 13.5.2016
Den dětí – 1.6.2016
Indiánské dobrodružství – 21.6.2016
Nocování ve škole – 21.- 22.6.2016
Školní družinová pouť – 23.6.2016
Vystoupení na Podmostní slavnosti v Plzni – 28.6.2016
27 akcí, celkem účast 1062 žáků a 318 dospělých

6
68
25 + 18
26 + 29
19
92
66
32
45
38 + 2
55
26
40
21

9
8

60

 Účast v soutěžích
Sportovní soutěže:
AŠSK – Atletický trojboj Přeštice – okresní kolo; v červnu 2016 jsme se opětovně zúčastnili okresního kola
v atletickém trojboji. Vybraní žáci bojovali v hodu do dálky, běhu na 50 m a skoku do dálky s velkým
nasazením; tentokrát však byla konkurence soupeřů z jiných škol veliká;
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo Žinkovy;
chlapci - rok narození 2006
3.místo
Kryštof Kotiš
5.místo
Jindřich Hrachovec
6.místo
Matěj Terč
8.místo
Adam Jankovič
dívky – rok narození 2006
2.místo
Žaneta Chodorová
3.místo
Kateřina Hubálková
4.místo
Karolína Strolená
8.místo
Justýna Mašková
dívky – rok narození 2003
5.místo
Zdeňka Poláková
družstvo
2.místo
T-Ball – přátelský turnaj družstev 4 základních škol; turnaje v T-ballu v Plzni se v první polovině května
2016 z naší školy zúčastnilo 9 žáků ze zájmového útvaru Míčové hry; přivezli jsme pohár za 3. místo ze čtyř
družstev
Matematická soutěž:
Matematický Klokánek
školní kolo
Matematický Cvrček
školní kolo

4. a 5.ročník – 2 žáci
2. a 3.ročník – 6 žáků

Ekologická soutěž:
Recyklohraní
2.11.2015
sběr baterií (27 kg) – Ecobat
13.11.2015
sběr baterií (28 kg) – Ecobat
18.11.2015
splnění úkolu Kam s ní? Kdo to ví?
24.11.2015
sběr baterií (19 kg) – Ecobat
20.1.2016
splnění úkolu Od mávání k mobilu, od energie k pohybu
21.4.2016
sběr tonerů (1 plný sběrný box) – Cart4Future
4.5.2016
sběr elektrozařízení (24 kg) – Asekol
7.6.2016
sběr baterií (26 kg) - Ecobat
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Sběr surovin
9.5.2016
odvezen sběr firmou F.I.I. Group; noviny, letáky, časopisy (3 090 kg), karton (870 kg), hliník
(27 kg); celková hmotnost odpadu…..3.987 kg; částka za sběr surovin 4 241 Kč
30.5.2016
odvezen sběr firmou F.I.I. Group; noviny, letáky, časopisy (260 kg), karton (30 kg), hliník (26
kg), PET víčka (81 kg); celková hmotnost odpadu…..397 kg; částka za sběr surovin 616 Kč

 Spolupráce se školskými zařízeními










MŠ Vrčeň
o spolupořádání divadelních představení (představení v tělocvičně školy)
o nabídka projektu Budu školák do MŠ
o účast 13 dětí z MŠ v projektu Budu školák (účast dětí společně s rodiči v naší škole)
o předávání informací o průběhu udělování odkladů školní docházky
o cvičení MŠ ve školní tělocvičně – každý týden 1 hodinu
o návštěva žáků 1.ročníku v MŠ – ukázka vysvědčení, divadelní představení
ZŠ Tymákov - výměna zkušeností mezi školami
ZŠ TGM Blatná – metoda čtení Sfumato, účast ředitele na ukázkových hodinách této metody v 1. a
2.ročníku
ZŠ Nepomuk, ZŠ Blovice, ZŠ Kasejovice – předávání informací o žácích po odchodu z naší školy (v 6.
ročníku)
MŠ Nepomuk – Dvorec - nabídka projektu Budu školák; účast 4 dětí v projektu Budu školák; návštěva naší
školy (divadelní představení)
MŠ Čížkov - účast dětí z MŠ na divadelním představení v naší tělocvičně; nabídka projektu Budu školák;
účast 2 dětí v projektu Budu školák
Dětský domov Nepomuk – elektronická komunikace s vychovatelkami DD Nepomuk; návštěva sociální
pracovnice Bc. Vachtlové Elišky
ZUŠ Elementaria Plzeň – zapůjčování učebny a tělocvičny pro činnost hudebního a dramatického oboru;
jsme odloučeným pracovištěm této ZUŠ

 Propagace školy na veřejnosti







Pravidelná obnova webových stránek školy
Zapojení veřejnosti a rodičů do činnosti školy
o vedení zájmových kroužků
o slavnost spadaného listí
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 masopustní dětský karneval – 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 zahájení a zakončení školního roku v tělocvičně
o schůzky s rodiči žáků
o indiánské dobrodružství organizoval p.Jiránek
o doprovod a doprava žáků na sportovní soutěže
o vyklízení a úklid prostor školy před a po rekonstrukci v budově
Propagace školy v okolních MŠ – pozvání na projekt Budu školák,
Sportovní a kulturní využití školy - dohoda o zapůjčení tělocvičny (Mgr. Lenka Roušalová – cvičení na
míčích, Marek Šmídl – klub karate, Vlasta Jankovičová – cvičení pro zdraví)
Projekt Budu školák – tříhodinový projekt pro předškolní děti; bylo přihlášeno 19 dětí (13 z MŠ Vrčeň, 2
z MŠ Čížkov, 4 z MŠ Nepomuk – pracoviště Dvorec), na akci školní družiny přišlo 14 dětí, na matematiku
15 dětí a na čtení, psaní a povídání 17 dětí vždy s jejich rodiči nebo prarodiči; děti byly rozděleny na 2
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skupiny na matematiku a čtení, psaní, povídání); projekt začal v listopadu a byl zakončen v lednu před
zápisem do naší školy; družinovou část organizovala p.uč.Šlajerová, ostatní ředitel školy
Elektronická komunikace s rodiči žáků
Zápis do 1.ročníku pro další školní rok 2016/17 - pozvání na zápis formou dopisu případným zájemcům,
plakáty a pozvánky do okolních MŠ
Organizace soutěží na velkém dětském dnu ve Vrčeni – akce tří obecních úřadů spolupořadatelství školy,
příprava soutěží pro děti tentokrát na téma Karel IV.
Vystoupení žáků školy - vystoupení našich žáků ZUŠ Elementaria – dramatický obor – představení Kniha
džunglí a Mrazík; přednes básní na akci OÚ Tojice, žehnání prameni Dobrá Voda, vystoupení v rámci
Školních Vánoc a při akci Odpoledne nejen pro maminky

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

 Rozvojové programy
Rozvojový program č.j. 43910/2014 z 9.2.2015, UZ 33052
rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“
Rozvojový program MŠMT č.j. MSMT-34352/2015-1 z 25.11.2015; UZ 33061
rozvojový program MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“

 Granty
V letošním školním roce jsme nečerpali finance ze žádného grantu.

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

 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. Mgr. Palečková sepsala
následující závěrečnou zprávu o plnění MPP.
Ve školním roce 2015/2016 nedošlo v ZŠ Vrčeň ke změnám rizikových míst, rizikových faktorů ani v oblasti
podmínek pro vzdělávání.
Monitoring byl prováděn dle plánu formou dotazníku pro rodiče, anketami pro žáky, rozhovory s žáky, ale i
formou sebehodnocení žáků.
Schránka důvěry byla pravidelně kontrolována a byly v tomto školním roce řešeny tyto oblasti:
hlučné chování žáků 2., 3. ročníku na chodbě v době přestávek,
konfliktní chování nových žáků k ostatním, jejich obtížná adaptace na školu z důvodu sociální
nevyzrálosti a nedostatku zkušeností s kolektivem,
stížnosti na hrubé chování žáka 2. a 5. ročníku ke spolužákům a vyučujícím v 1. pololetí.
V oblasti dlouhodobých cílů bylo pokračováno ve vyhodnocování ŠVP „I z nás budou dospělí“ čtvrtletně,
namísto jednou ročně. Žáci dostávali včasnou zpětnou reakci o svém chování, plnění školních povinností a
umístění v kreditové celoškolní soutěži. Konala se čtvrtletní narozeninová setkání školy, při kterých se uzavřelo
vždy roční období blahopřáním pro konkrétní narozené žáky a zaměstnance dle příslušného ročního období.
Byly organizovány pravidelné čtvrtletní schůzky rodičů a třídních učitelů v rámci integrace žáků, na kterých
byly projednávány postupy a úroveň plnění IVP integrovaných žáků. Konaly se schůzky pedagogických
pracovníků, které přispěly k adaptaci nových pedagogických pracovníků i žáků školy. V průběhu školního roku
byly pořádány akce smíšených skupin v rámci vzájemné pomoci a tolerance, podpory odpovědnosti a
ohleduplnosti žáků školy. V rámci zdravého životního stylu žáků byl organizován projekt Ovoce do škol, Školní
mléko. Škola se zúčastnila projektu Recyklohraní, sběru surovin. Žáci byli pravidelně seznamováni s pravidly
slušného chování ve škole, v dopravních prostředcích i na veřejnosti.
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V oblasti krátkodobých cílů se žáci účastnili návštěv divadelních představení v tělocvičně školy i v divadlech v
Plzni, na zámku v Nebílovech, byla organizována přednáška na téma Karel IV. v ZŠ Vrčeň. Pokračovalo se v
tradicích a obyčejích v době Adventu, Vánoc, Velikonoc. Škola i v tomto školním roce organizovala zájmovou
činnost pro žáky školy. Umožnila ve svých učebnách výuku ZUŠ Elementaria z Plzně, logopedickou nápravu
řeči, projekt pro předškoláky „Budu školák.“
V průběhu školního roku bylo přihlíženo ke změnám školního řádu, zhodnocováno chování žáků. Noví
pedagogičtí pracovníci a ostatní pedagogičtí pracovníci společně konzultovali změny školního řádu,
problematiku nových žáků školy v tomto školním roce. Bylo jednáno se zákonnými zástupci, ale také
s pracovníky OSPOD v Nepomuku z důvodu nárůstu absence žáků 4. a 5. ročníku, ale i chování, dále z důvodu
nedostatečné adaptace nových žáků na kolektiv. Třídní učitelé kontaktovali v některých případech PPP v Plzni,
spolupracovali se speciálním centrem pro děti s autismem. Seznamovali rodiče s problematikou chování na
pravidelných schůzkách, jednali i na mimořádných setkáních ohledně zvýšené absence, nevhodného chování,
zhoršeného prospěchu, změn zdravotního stavu žáků, apod.
Vedení školy informovalo oddělení OSPOD Nepomuk o zvýšené absenci žáka 5. ročníku, o jednání s rodiči,
která byla neúspěšná. OSPOD zahájil na základě návštěvy matky řízení. Škola jednala o problematice a sociální
situaci nových žáků s odd. OSPOD v Nepomuku z důvodu opakované nedostatečné přípravy na vyučování.
Tímto škola splnila svoji oznamovací povinnost v těchto případech. Jednalo se s DD Nepomuk o nevhodném
chování žáka z 5. a 2. ročníku, požívání návykových látek v blízkosti budovy školy. Informovalo se a sdělovalo
o aktuálním stavu prospěchu a chování žáků 4. ročníků OSPODu Plzeň z důvodu žádosti o vyjádření soudu. U
žáka 5. ročníku sdělovalo vedení školy absenci v konkrétní dny z důvodu řešení přestupku Policií ČR.
Pedagogičtí pracovníci se pravidelně setkávali při řešení výchovných problémů. Ředitel školy a metodik
prevence se setkávali s třídními učiteli, s novými pedagogickými pracovníky a vyučujícími v rámci včasné
intervence nežádoucích jevů žáků všech ročníku. Byly včas projednávány vzkazy ze schránky důvěry s
vyučujícími, zjišťována situace a klima ve třídách. Vyučující byli seznámeni s navrženou úpravou školního řádu,
vyzváni k dotazům a reakcím, seznámeni s pravidly pro vyloučení z hodiny z důvodu nevhodného chování žáka
a v rámci zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání ostatních žáků školy.
Pro žáky školy byl organizován celoškolní program, který byl čtvrtletně vyhodnocován. Žáci se jako v každém
roce podíleli na charitativních akcích: CPK Chrpa, Květinový den proti rakovině, Nadace pro transplantaci
kostní dřeně.
V rámci pracovních činností a školní družiny žáci pracovali na školní zahradě a v okolí školy, žáci se zapojili do
projektu Recyklohraní. Byly pořádány pravidelné akce v rámci školy a školní družiny dle ročních období, tradic
a obyčejů, návštěvy divadel, exkurze, školní výlet, zájmová činnost.
Rodiče byli v začátku školního roku 2015/2016 seznámeni se školní řádem, strategií školy. Pravidelně byli na
www stránkách školy informováni o plánech, činnosti a změnách ve školním roce. Škola zahájila účast na
portálu www.proskoly.cz, který mohou využít nejen rodiče, ale i žáci a přátelé školy, sourozenci. Byla předána
přihlašovací hesla všem žáků školy. Rodiče využili spolupráce, pravidelných, nepravidelných schůzek a
konzultačních hodin třídních učitelů. Bylo opakovaně jednáno s pracovníky DD Nepomuk v rámci včasné
prevence nežádoucích jevů, plnění IVP integrovaných žáků, apod. Rodiče a přátelé školy, rodinní příslušníci byli
pravidelně vyzýváni k účasti na školních a družinových akcích.
MPP pro školní rok 2015/2016 byl splněn v plném rozsahu.

 Spolupráce s PPP
V letošním školním roce byli žáci vyšetřeni většinou v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň jih a Klatovy. Školu navštívil PaedDr. V.Wagner, ale neuskutečnil vyšetření žádného žáka.
V červnu 2016 navštívila školu Mgr. Pankrazová s kolegyní z SPC Plzeň. Návštěva byla spíše formální, protože
nám do konce školního roku chyběly pouhé dva dny.
Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni a Klatovech a Speciálně pedagogické centrum v Plzni schválily
individuální vzdělávací plány, které zpracovali učitelé školy pro integrované žáky.

 Spolupráce s dalšími subjekty


Rodiče
o
o
o
o
o
o

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 družinové i školní činnosti (sběr, Indiánské dobrodružství, doprovod na
sportovní akce a výlety)
schválení kritérií pro udělení značky Rodiče vítáni
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 Sponzoři
Školská rada – Školní Vánoce 2015 (výtěžek z jarmarku)
19.790,- Kč
Školní družina - Tříkrálová koleda 2016
2.509,- Kč
Školní družina - Velikonoční prodejní stánek 2016
3.512,- Kč
Lenka Roušalová – Cvičení na míčích
1.700,- Kč
Sběr druhotných surovin
4.857,- Kč
Celkem
32.368,- Kč
 Obec Vrčeň
o ředitel školy jednal se starostou obce o provozu školy, předány informace o projektu MAP
o zřizovateli předány výroční zpráva o činnosti školy za šk.rok 2014/15, záznamy o úrazech, návrh
na rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2015
o dohody o zapůjčení tělocvičny
o předána inventura majetku k 31.12.2015 se zůstatkem 1.745.944,65 Kč
o příspěvek na provozní výdaje pro rok 2015 ve výši 504.000,- Kč a pro rok 2016 je k dnešnímu dni
stanoven ve výši 504.000,- Kč
o jednání se zastupiteli ohledně rekonstrukce ve škole, snížení kapacity školy od 1.9.2016
o účast ředitele na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, ve výběrové komisi určenou pro výběr
firmy na rekonstrukci v budově školy
o spolupořádání Folklorního festivalu Pod vrčeňskou lípou (13.ročník)
o spolupořádání Dětského dne tří obecních úřadů (Vrčeň)
o zajištění předání školy stavební firmě ředitelem školy
 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;
 Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň – pomoc při organizaci školní vánoční akce (Školní Vánoce 2015)
 OSPOD – Odbor sociálně právní ochrany dítěte
o ÚMO 2 Plzeň – vypracování zpráv na žáky
o MÚ Blovice - vypracování zprávy na žáka
o ÚMO3 Plzeň – Bc. Libuše Eklová a Helena Severová provedly rozhovor se žákem
o MÚ Horažďovice – vypracování zprávy na žáky
o MÚ Nepomuk – vypracování zprávy na žáka – oznamovací povinnost vysokého počtu
zameškaných hodin
 Latus pro rodinu
o předání informací o žákovi p.Augustové z Latusu pro rodinu, která se stará o pěstounské rodiny
 MÚ Nepomuk – Odbor školství – účast ředitele školy na dvou konzultacích s pracovníky KÚ Plzeňského
kraje; účast na semináři k projektu MAP
 KÚ Plzeňského kraje – vydán souhlas se zřízením funkce asistent pedagoga č.j. ŠMS/7425/15 od 1.9.2015
do 31.8.2016 z 14.7.2015, úvazek 2,30; konzultace s pracovníky OŠMS na Městském úřadě v Nepomuku;
ředitel školy vždy včas vyplnil údaje do KEVISu (Krajský evidenční informační systém)
 FN Plzeň - obhlídka pracoviště z Kliniky pracovního lékařství – Mgr. Vodička;
 MAS Nepomuk – návštěva p.A.Maškové ohledně projektu MAP; účast dvou kolegyň na semináři
Komunikace v náročných situacích
 ČŠI – vyplnění několika dotazníků (elektronických zjišťování) - Počet Rómů a AP; Vzdělávání v oblasti
bezpečnosti; Vzdělávání v tématech etické výchovy v základních školách; Vzdělávání v tělesné výchově;
Prevence rizikového chování žáků v základních a středních školách (vyplnil výchovný poradce, metodik
prevence, ředitel školy); zasílání záznamů o úrazech žáků; účast dvou kolegyň na dvou seminářích (školní
testování, práce v modulu ŠVP)
 MŠMT – vyplnění několika statistických výkazů; vyplněné dotazníky - Hodnocení publicity OP VK;
Dopady projektu CPIV; žádost o změnu v rejstříku škol – snížení kapacity školy od 1.9.2016 (viz rozhodnutí
Obce Vrčeň ze dne 14.12.2015, č.j. 2016/2015
 Policie ČR a soudy – informace pro PČR na tři žáky školy; okresní soud Plzeň-město – informace na
jednoho žáka školy (vždy šlo o zpracování písemné zprávy)
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7. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol
 Výsledky hodnocení ČŠI
Inspekce nebyla provedena.

 Kontroly zřizovatele
27.11.2015

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.
Zápis o provedené finanční kontrole ZŠ - nebyly zjištěny nedostatky + kontrola pokladních
dokladů (1-9/2015)

 Kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje
Od 1.9.2015 do 31.8.2016 nebyla provedena kontrola.

 Kontrola OSSZ
9.9.2015

Kontrola OSSZ za období 1.12.2012 – 31.7.2015, Plzeň, - kontrolou nebyly shledány žádné
nedostatky

 Kontrola KHS Plzeňského kraje
Nebyla provedena kontrola KHS.

 Kontrola BOZP, IBP, obnova
Revize tělocvičného nářadí a náčiní
Kontrola hasicích přístrojů
Kontrola spalinových cest
Revize TNS a kontroly ohřívačů teplé užitkové vody (bojlery)
Revize sirény
Kontrola plynového zařízení, servis a vyčištění kotle
Výměna vodoměru – VAK
Revize plynového zařízení
Revize elektroinstalace
Montáž nových rolet do I.třídy
Rekonstrukce strop/podlaha v družině/III.třídě
Měření energetické náročnosti budovy
Pravidelné preventivní kontroly svěřeného úseku požárním preventivou

 Kontrola VZP
Kontrola nebyla uskutečněna.

 Hospitační činnost
Ředitel školy uskutečnil 3 hospitace ve vyučovací hodině. 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.

 Kontroly ředitele školy
Všechny kontroly probíhaly pravidelně podle plánu práce školy. Pravidelně byly prováděny kontroly
pedagogické dokumentace, 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
 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
zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího
ročníku podle § 17 odst. 3
zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
podle § 18
zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47
podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo
školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle §
39 odst. 2
povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle §
41.
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
přestupu žáka podle § 49 odst. 1
převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2
zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55
odst. 1
zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání
podle § 55 odst. 2

-

-

-

-

-

-

1

-

23
6

-

-

-

-

Rozhodnutí, která nejsou řešena podle správního řádu:
A. Opakování ročníku na žádost rodičů - 0
B. Povolení integrace výuky podle IVP - 6
C. Osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání - 6
D. Odklad školní docházky - 4
E. Přijetí do školní družiny – 59

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

0
1 – individuální vzdělávání

 Počet žáků osvobozených z výuky:
Předmět
Tělesná výchova

Počet žáků
1

 Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
2
- z toho důvodných
0
- z toho částečně důvodných
2
- z toho nedůvodné
0
- z toho postoupených jinému orgánu
0
Zákonní zástupci dvou žáků si stěžovali na chování jiného žáka k jejich dětem (nevhodná mluva, vulgární
chování).

 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015
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
zákona bez uvádění osobních údajů
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto
zákona

Rok 2015
0
0
0
0
0
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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.
Září 2015
Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku
Září 2015
MÚ Horažďovice – vypracování zprávy na žáky
Září 2015
Informace pro Polici ČR – telefonická informace o žácích školy
Listopad 2015
MÚ Blovice - vypracování zprávy na žáka
Listopad 2015
Informace o prospěchu a adaptaci na školu žáků 1. ročníku
Listopad 2015
Informace o prospěchu a chování žáků 2. - 5. ročníku – třídní schůzky
Leden 2016
Oznámení o uložení důtek ředitele školy – písemně do ŽK
Leden 2016
ÚMO 2 Plzeň – vypracování zpráv na žáky
Duben 2016
Informace o prospěchu a chování žáků 1. - 5. ročníku – třídní schůzky
Květen 2016
Latus pro rodinu - předání informací o žákovi p.Augustové, která se stará o pěstounské
rodiny
Červen 2016
Okresní soud Plzeň-město – zpráva
Červen 2016
Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, ÚO Plzeň-venkov – zpráva
Červen 2016
ÚMO3 Plzeň – Bc. Libuše Eklová a Helena Severová provedly rozhovor se žákem
Červen 2016
MÚ Nepomuk – vypracování zprávy na žáka – oznamovací povinnost vysokého počtu
zameškaných hodin
Červen 2016
Oznámení o uložení důtek ředitele školy – písemně do ŽK

9. Základní údaje o hospodaření školy
 Údaje o zaměstnancích školy za kalendářní rok 2015
Základní škola celkem
Fyzické osoby – průměrný stav

Průměrný přepočtený stav

10,418

8,485

Fyzické osoby

Průměrný přepočtený počet
6,166
0,842

Pedagogičtí a nepedagogičtí
pracovníci
Základní škola
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci

8,918

Školní družina
Fyzické osoby

Průměrný přepočtený počet

1,500

1,477

Pedagogičtí pracovníci
Zdroj: Výkaz P1-04 za 1. - 4. čtvrtletí roku 2015

 Zpráva o hospodaření
Kladný hospodářský výsledek ZŠ Vrčeň za rok 2015 činil 10.563 Kč
Výnosy za rok 2015 v Kč
Dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
Dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele
Výnosy ostatní, stravné zaměstnanci
Výnosy z vlastních výkonů, úplata za školní družinu
Ostatní výnosy, čerpání fondů
Finanční výnosy
Provozní neinvestiční dotace a výnosy celkem

0,504 000,70 193,42 000,0,541,616 734,-
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Náklady za rok 2015 v Kč
Nákup materiál, vybavení
Drobný nákup, kancelářské potřeb
Úklidové prostředky
Spotřeba pomůcky
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
Zdroj: Výsledovka po činnostech analyticky; údaje jsou zaokrouhlené na celé koruny

50 447,67 275,14 338,5 943,5 212,82 318,118 842,4 436,73 114,80 998,21 026,15 310,6 752,60 360,606 371,-

 Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2015) v Kč.
Neinvestiční výdaje
Přepočtený počet zaměstnanců
Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání
Závazné ukazatele
Mzdové prostředky celkem
V tom: platy
V tom: OON
Spočtené ukazatele
Odvody na pojistné
FKSP
ONIV
Zdroj: Závazné ukazatele a rozpis rozpočtu přímých výdajů.

Limit (dle rozpočtu na
rok 2015)
8,510
3 644 251,2 632 556,2 587 556,45 000,881 472,25 981,104 242,-

Skutečnost (dle P1 –
04 za rok 2015)
8,485
3 644 251,2 632 556,2 587 556,45 000,881 472,25 981,104 242,-

 Průměrné měsíční hrubé mzdy zaměstnanců za rok 2015 v Kč
Průměrný měsíční hrubý výdělek
Pedagogičtí zaměstnanci
Nepedagogičtí zaměstnanci

25 413,-Kč
26 659,-Kč
12 303,-Kč

 Zpráva o fondech organizace k 31.12.2015 v Kč
Zůstatek k 31.12.2015
96 600,00 Kč
Fond odměn
24 296,20 Kč
FKSP
27 861,03 Kč
Rezervní fond z výsledku hospodaření
209 507,81 Kč
Rezervní fond dary a KRPŠ
Základní údaje o hospodaření školy zpracovala Danuše Čekanová dle účetních výkazů k 31.12.2015.

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
- 23 -

10. Hodnocení školy
 Kalibro – znalostní testy – 5.ročník
Testy provedeny v předmětech Čj, M, Vl, Př a Aj.
2015/16
Úspěšnost školy
Úspěšnost v ČR

Český jazyk

Matematika

55,0 %
61,7 %
- 6,7 %

27,1 %
41,2 %
- 14,1 %

Humanitní
základ
63,8 %
58,3 %
+ 5,5 %

Přírodovědný
základ
60,4 %
59,2 %
+ 1,2 %

Anglický jazyk
52,3 %
61,0 %
- 8,7 %

Hodnocení třídy:
 velmi dobrý výkon třídy v přírodovědném a humanitním základu
 špatný výkon v matematice
Hodnocení jednotlivců: žáci, jejichž procentuální výsledek je vyšší, než je celostátní průměr
ve 4 testech
- Jáchym Kotiš (Čj, M, Vl, Př), Hana Strolená (Čj, Vl, Př, Aj)
ve 3 testech
- David Menšík (Čj, Vl, Aj)
v 1 testu
- Bára Brožová (Vl), Miroslav Červený (Př), Nataša Jiránková 4.ročník (Čj), Zdeňka
Poláková (Vl), Štěpánka Milfortová 4.ročník (Čj)

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

 Kalibro – znalostní testy – 3.ročník
Testy provedeny v předmětech Čj, M, Prv.
2015/16
Český jazyk
Matematika
Prvouka
54,4 %
63,8 %
59,3 %
Úspěšnost školy
52,8 %
54,0 %
56,1 %
Úspěšnost v ČR
+ 1,6 %
+ 9,8 %
+ 3,2 %
Hodnocení třídy:
 velmi dobrý výkon třídy ve všech třech testech, z nichž nejlépe dopadla matematika
Hodnocení jednotlivců: žáci, jejichž procentuální výsledek je vyšší, než je celostátní průměr
ve 3 testech
- Miloslav Chouň, Adam Jankovič, Matěj Terč (Čj, M, Prv)
ve 2 testech
- Lucie Kuchynková (Čj, M), Kristýna Hortenská (Čj, Prv)
v 1 testu
- Žaneta Chodorová (Prv)

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

Počet žáků

Největší zhoršení
žáka

Největší zlepšení
žáka

Celkové
zlepšení/zhoršení
průměru

ZŠ Nepomuk
ZŠ Kasejovice
ZŠ Blovice

8
- 0,367
+ 0,044
2
- 0,656
2
- 0,411
12
- 0,344
Jeden žák si svůj prospěch v 1.pololetí 6.ročníku dokázal vylepšit oproti výsledkům na konci 5.ročníku v naší
škole.
Ostatní žáci (11) si svůj prospěch pokazili. Většinou se žáci pohoršili o jeden stupeň, v některých předmětech se
naopak zlepšili. Osm žáků se pohoršilo o stupně dva (Aj, Hv, Př, Vl, Tv).
S výsledky našich žáků v 6.ročníku v 1.pololetí jsme přesto spokojeni.

 Sportovní výkony našich žáků
Ve škole máme výborné sportovně nadané žáky. Umístění žáků na sportovních soutěžích není nejlepší. Ocenit je
třeba hlavně snahu a sportovat v duchu fair play.
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 Hodnocení plnění plánu práce školy
Roční plán školy byl splněn. Naplánované akce a jednotlivé události jsou plněny a vždy splněny s maximální
snahou všech pedagogických pracovníků školy. Jsme rádi, že i když máme školní události téměř stejné několik
roků za sebou, nikdy to nakonec stejné není. Plán byl plněn v následujících oblastech:
1. Výchovně vzdělávací cíle
2. Dokumenty, podklady pro evaluaci školy
3. Žáci a jejich výchova a vzdělání (cíle a prostředky)
4. Učební plán a organizace školního roku 15/16
5. Plán práce s integrovanými žáky
6. Minimální preventivní program
7. Plán projektových dnů a akcí ve škole a ve školní družině
8. Plán pro zaměstnance školy (cíle a prostředky)
9. Plán pedagogických událostí a provozních porad, vzájemné hospitace a metodická vedení
10. Plán přidělených funkcí na škole
11. Plán rozdělení tříd, úvazků, předmětů a zájmových útvarů
12. Plán DVPP
13. Plán dovolených
14. Plán kontrolní a hospitační činnosti ředitele školy
15. Škola, veřejnost a jiné organizace
16. Modernizace a úpravy školní budovy
17. Hodnocení celoročního projektu
18. Společné metodické postupy

 Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti
S naplněním cílů výchovně vzdělávací činnosti školy můžeme být spokojeni. Stále je ale co zlepšovat.
Na počátku školního roku došlo k obměně v pedagogickém sboru. Nové kolegyně se zapracovaly bez vážných
potíží, přinesly ze svých minulých působišť nové nápady a pohledy na některé záležitosti. Původní pracovníci
byli velkou oporou ředitele školy v organizování jednotlivých školních událostí i v řešení někdy nepříjemných
situací.
Žáci jsou spokojeni, do školy chodí rádi. A to je, myslím, ta nejlepší vizitka pro nás, kteří žákům věnujeme
pozornost a někdy i svůj volný čas.
Velkou starost nám dělají neustálé změny v legislativě. Jeden rok platí to, další rok zase ono. Zvyšuje se
administrativní náročnost vedení školy, a pak nezbývá mnoho času a hlavně energie na vymýšlení nových a pro
žáky oblíbených aktivit.
Pokud se oprostím od všech nepříjemných věcí, které nás v letošním školním roce potkaly, musím napsat, že
uvnitř školy byl klid, pohoda, štěstí.

Datum: 24.8.2016

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 31.8.2016.
Mgr. Blanka Palečková …………...……………… Mgr. Alena Zichová…….………………..……
Mgr. Jitka Zemanová …………………………….. Eva Šlajerová …………………………………
Ilona Havlíková .………………………………….. Jana Kubíková ………………………………
Mgr. Hana Cejpová……………………………….

Johana Sýkorová ………………………………

Školská rada schválila znění výroční zprávy 31.8.2016.

