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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
Název právnické osoby: Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace.
MŠMT – č.j. MSMT-5753/2016-2 s platností od 1.9.2016 – snížení kapacity Základní školy (102 264 767) na 85
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 s kapacitou 85 žáků.

 Seznam pracovišť
Hlavní budova, ředitelství

Adresa

Počet tříd

Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň

4

Počet žáků
30.9.2016)
70

(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. MSMT-9467/2015-2 Organizace školního roku 2016/2017 v základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.
Další volné dny:
2 volné dny (ředitelské volno) na dny 1. a 2.září 2016 z provozních důvodů (rekonstrukce v budově).
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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

3.ročník

4.ročník

5.ročník

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

5+4
4

7+2
0+1
4+1

7+1
3
4+1

7+1
3
4+1

2

2

7+1
3
4+1
1
2+1

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

1,5
1,5
1
2
2
1

Průřezová témata

0

0

0

Disponib.čas.dotace

4

4

Celková dotace

20

Rozdělení disponibilní časové dotace 16
4
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda

RVP

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

Celková
dotace
33 + 9
9+1
20 + 4
1
6+1
3 + 0,5
3 + 0,5
5
7
10
5

0

0

0

0

3

2

3

16

16

22

25

25

26

118

118

2
1
1

1

1

1

1
1

1

1

9
1
4
1
0,5
0,5

16

0,5
0,5

33
9
20
1
12
12
10
5

 Součásti školy
Název součásti

Kapacita

Počet žáků

15 / 16 16 / 17 15 / 16 16 / 17
Základní škola
150
85
62
70
Školní družina
60
60
60
60
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech:
 M 3 (výkaz o základní škole k 30.9.15 a 30.9.16)
 R 13-01 (výkaz o ředitelství škol k 30.9.15 a 30.9.16)
 Z 2-01 (výkaz o školní družině k 31.10.15 a 31.10.16)
 * včetně asistentů pedagoga

Počet tříd, oddělení Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
15 / 16 16 / 17
15 / 16 *
16 / 17 *
3
4
6,4905
5,9687
2
2
1,5716
1,6245

 Typ školy
Škola je neúplná (čtyřtřídní) se spojenými ročníky v jedné třídě (4.a 5.ročník). První, druhý a třetí ročník byly
vyučovány 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 19 obcí (stav k 30.9.2016).
Vrčeň
25 žáků
Čečovice
7 žáků
Dvorec
7 žáků
Kladrubce
1 žák
Srby
4 žáci
Nepomuk
6 žáků
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Liškov
2 žáci
Klášter
3 žáci
Myslív
2 žáci
Zahrádka
1 žák
Dožice
1 žák
Čepinec
2 žáci
Kozlovice
1 žák
Červené písmo – žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň

Třebčice
Blovice
Čížkov
Měrčín
Čmelíny
Prádlo

1 žák
2 žáci
1 žák
1 žák
1 žák
2 žáci

 Specializované a speciální třídy
Žádné.

 Integrovaní žáci a práce asistenta pedagoga
Integrovaní žáci









Souhlas KÚ PK, OŠMS se zřízením funkce asistent pedagoga byl vydán dne 25.8.2016, č.j. ŠMS/8459/16.
Žádost byla podána školou dne 27.7.2016. OŠMS souhlasí se zřízením funkce asistenta pedagoga od
1.9.2016 do 31.8.2017 s úvazkem od 1.9.2016 do 31.8.2017 úvazek 0,68; od 1.9.2016 do 31.8.2018 úvazek
0,45.
K této práci mají všechny pracovnice náležité oprávnění a studium zakončené obhajobou závěrečné práce
nebo zakončeným studiem magisterského oboru v oblasti pedagogických věd.
Od 1.9.2016 platí novelizované předpisy – Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, § 16 Podpora
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a Vyhláška č. 27/2016 Sb.,
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Tzv.přechodné období dvou roků, kdy platí dobíhající zprávy z vyšetření žáků vykonaných do 31.8.2016 a
dále ta vyšetření, která byla provedena od 1.9.2016
Byly novelizovány IVP (Individuální vzdělávací plán), nově vznikl PLPP (Plán pedagogické podpory).
Zpracovány IVP pro všechny žáky, které byly odsouhlaseny Pedagogicko - psychologickými poradnami
v Plzni (prac. Plzeň - jih a Klatovy) a SPC Plzeň
Žáci dle původní klasifikace (do 31.8.2016):
o Zdravotní postižení – 4 žáci
o Sociální znevýhodnění – 1 žák
o Zdravotní znevýhodnění – 1 žák

Souhrnný přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli vyšetřeni v PPP (nebo
diagnostikováni školou) a mají hodnocení podle výše uvedeného zákona a vyhlášky
30.9.2016
31.1.2017
30.6.2017
1
1.ročník
2
2
3
2.ročník
3
5
5
3.ročník
1
1
1
4.ročník
4
4
4
5.ročník
Celkem
10
12
14
Individuálně jsme integrovali 10 (14) žáků. Všichni žáci byli vzdělávání podle školního vzdělávacího programu I
z nás budou dospělí, s datem vydání 1.9.2007.
10 žáků z celkových 70 žáků školy = 14,29 %
14 žáků z celkových 69 žáků školy = 20,29 %
Z toho počet žáků, pro které byl vypracován IVP na základě doporučení PPP a následné žádosti rodičů o
integraci:
30.9.2016
31.1.2017
30.6.2017
1.ročník
1
1
2.ročník
1
1
1
3.ročník
1
1
1
4.ročník
3
3
3
5.ročník
Celkem
5
6
6
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5 žáků z celkových 70 žáků školy = 7,14 %
6 žáků z celkových 69 žáků školy = 8,70 %
Z toho počet žáků, kteří mají k dnešnímu dni doporučenou pomoc asistenta pedagoga (mají největší
potíže):
30.9.2016
31.1.2017
30.6.2017
1.ročník
2.ročník
1
1
1
3.ročník
4.ročník
2
2
2
5.ročník
Celkem
3
3
3
3 žáci z celkových 70 žáků školy = 4,29 %
3 žáci z celkových 69 žáků školy = 4,35 %
Školní rok 2016/17 zakončujeme s počtem 14 žáků, kteří mají vyšetření v PPP a v SPC nebo byli
diagnostikováni školou (20,29 % z celkového počtu žáků).
Z tohoto počtu mělo 6 žáků stanoven a vypracován individuální vzdělávací plán (8,70 % z celkového počtu
žáků).
Asistenti pedagoga pracovali se 3 integrovanými žáky (4,35 % z celkového počtu žáků).

Asistentská práce se žáky 2016/17
Dohoda o provedení práce –
 1 pedagogický pracovník (1.1.2016 – 31.12.2016; 1.1.2017 – 31.12.2017)
 1 pedagogický pracovník (1.1.2016 – 31.12.2016; 1.1.2017 – 31.12.2017)
Pracovní poměr –
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.
Změny úvazků AP:
od 1.9.2016
od 1.4.2017
Od 1.5.2017
VH
úvazek
VH
úvazek
VH
úvazek
Asistent pedagoga 1
24
0,6315
Asistent pedagoga 2
4
0,1052
4
0,1052
17
0,4472
Asistent pedagoga 3
14
0,3685
14
0,3685
14
0,3685
celkem
42
1,1052
18
0,4737
31
0,8157

Vzdělávání nadaných žáků 2016/17
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 na velmi dobré úrovni. Během roku jsme pořídili 1
učitelský notebook, 3 notebooky jako žákovské stanice, pomůcky pro tělesnou výchovu (švihadla, míče, masážní
míčky), na hudební výchovu (zvonečky s rukojetí, hudební rytmické nástroje), pomůcky k etické výchově,
k vlastivědě (stolní mapy – bankovky, panovníci českých zemí), nové dva výukové programy, pomůcky na
český jazyk, anglický jazyk i matematiku. Do školní družiny jsme zakoupili stavebnice, párty stany; do žákovské
knihovny soubory knih pro žáky 1.ročníku.
Opravy a rekonstrukce budovy:
Během školního roku došlo k drobným opravám WC, vymalovali jsme část hlavní chodby v 1.patře (o jarních
prázdninách). V době letních prázdniny jsme nechali vymalovat 1 učebnu a kancelář - ředitelnu se sborovnou, do
které bylo položeno nové linoleum.
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 Školská rada
Jednání školské rady v tomto školním roce se uskutečnilo 31.8.2016. Školská rada schválila:
 Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2015/2016
 Přílohu č. 15 PRV, PŘ, VL, upraveno s platností od 1.9.2016
 Přílohu č. 17 Učební plán s účinností od 1.9.2016
 Přílohu č. 18 Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření s účinností od 1.9.2016
 Příloha č. 16 Výuka žáků se SVP a nadaní žáci s účinností od 1.9.2016
 Slovní hodnocení pro žáky - cizince, slovní hodnocení nemusí být použito ve všech předmětech
Školská rada diskutovala o obsahu jednotlivých příloh, byla informována o novém uskupení na 4 kmenové třídy,
prohlédla nově zrekonstruované prostory III. třídy, školní družiny a IV. třídy, byla seznámena s novým
zájmovým útvarem Matematika +, který je pro nadané žáky; rodiče se neobrátili s žádným případným dotazem
na zástupce za rodiče p. Kotišovou, která se vyjádřila pochvalně k úplnosti a grafice výroční zprávy, včetně
podrobných informací o škole; zástupce za obec p. Roušalová se vyjádřila pozitivně k nově vzniklým prostorám,
organizaci úklidových prací, včetně stěhování, organizaci nového školního roku; přislíbila, že i nadále budou
sledovány projekty určené na možnou další rekonstrukci budovy školy (zateplení, opravu střechy, apod.).

 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
Zapsané úrazy žáků od 1.9.2016 do 30.6.2017: T.Král, J.Chouň, B.Šůsová, K.Říhová, A.Dušek, A.Holubová,
K.Hortenská, A.Vraný, E.Jabůrková, K.Eichlerová, K.Strolená, A.Vraný, P.Beránek, J.Kubík, A.Vraný,
Ž.Chodorová, R.Jedlička, P.Šrámek, L.Krejcar, J.Chouň, K.Strolená, N.Jiránková, B.Šůsová, L.Krejcar,
Kodýdek T., Mašková J., Novotný M., Novotný M., Leňko J., Velíková J., Novotný M. (přestávky, ŠD –
pohybové aktivity, WC, práce s tavnou pistolí, poštípání hmyzem).
Celkem 24 zaznamenané úrazy. Záznam o úrazu byl vyplněn u dvou z uvedených úrazů.
Na pracovišti byl jeden pracovní úraz zaznamenaný v knize úrazů (vychovatelka (21.9.2016) bez návštěvy
lékaře).

 Pedagogické rady, porady, dokumenty školy
Pedagogové se sešli na 5 pedagogických poradách a 5 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:
 Souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga – ŠMS/8459/16 od 1.9.2016 do 31.8.2017 z 25.8.2016,
úvazek 0,68 (od 1.9.2016 do 31.8.2017) a 0,45 (od 1.9.2016 do 31.8.2018)
 Název právnické osoby: Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace; MŠMT – č.j.
MSMT-5753/2016-2 s platností od 1.9.2016 – snížení kapacity Základní školy (102 264 767) na 85 žáků.

2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 Přehled o zaměstnancích školy
Počet všech pracovníků *
Počet pedagogických pracovníků *
2015 / 16
2016 / 17
2015 / 16
2016 / 17
11 / 8,8751
11 / 8,4062
9 / 8,0621
9 / 7,5932
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech R 13-01 (stav k 30.9.16) a Z 2-01 (stav k 31.10.16).
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 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 / 0,7367
0,7367
Střední s maturitou pedagogické
1 / 0,2728
1 / 0,8210
1,0938
Doplňující pedagogické studium na VŠ
1 / 0,8035
0,8035
Vysokoškolské bakalářské
Vysokoškolské magisterské
1 / 1,000
4 / 3,4545
1 / 0,3685
4,8230
Vysokoškolské magisterské - studující
1 / 0,1362
0,1362
1
6
2
3
9 / 7,5932
Počet pracovníků
Součet pracovníků nesouhlasí, protože 3 ped.pracovníci mají dvě pracovní funkce.
Jeden pedagogický pracovník je studentem 5.ročníku Pedagogické fakulty, obor Učitelství 1.stupně..

 Věkové složení pedagogických pracovníků k 30.9.2016
Počet ped.pracovníků – přepočtený Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk (9 pedagogických
stav
(ředitel, 6 učitelů, 2 vychovatelky a pracovníků)
3 asistenti pedagoga)
9 / 7,5932
15,08
39,77

 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30.9.2016
Úvazek
Další funkce
Kvalifikovanost
poznámka
1,0000
Ano – 12 hodin
1,0000
Ano – 22 hodin
1,0000
Metodik prevence
Ano – 22 hodin
1,0000
Ano – 22 hodin
0,1362
Ano – 3 hodiny
Tv 1,2; Hv 1,4,5
0,4545
Ne – 10 hodin
Vl,Př 4; Hv 3; Pč 1,2; Vv
0,2728
Ne – 6 hodin
3; Vl 5; Prv 1
0,8210
Ano
0,8035
Ano
0,6315
Ano
0,3685
Ano
0,1052
Ano
7,5932
83,51 %
16,49 %
Vyučovali jsme 97 vyučovacích hodin, z toho je odučeno 16 hodin bez potřebné kvalifikace, což je 16,49 % a 81
kvalifikovaně, což je 83,51 %.
Ředitel
Učitelka 1.stupeň
Učitelka 1.stupeň
Učitelka 1.stupně
Učitelka 1.stupně
Učitelka 1.stupně
Učitelka 1.stupně
Vychovatelka ŠD
Vychovatelka ŠD
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga

 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 asistentky pedagoga k 31.3.2017

Nepedagogičtí pracovníci
U nepedagogických pracovníků došlo během školního roku ke změně pouze v pracovním úvazku.
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 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací akce
Okruh vzdělávání
Vedoucích pracovníků
Cizí jazyky
SIPVZ a ICT
Inkluze, integrace
RVP ZV
Zvyšování odbornosti

Počet akcí
0
0
0
1
0
15

Celkem

16

Číslo kurzu

Jméno

Název akce

16-0003-01

PP 1

16-0005-06

PP 5

Hranice a limity v práci pedagoga
Emoční inteligence v pedagogické
praxi

Bez
osvědčení
Bez
osvědčení
C 33-03-14162
MSMT1863/2014-73
MSMT1863/2014-73
MSMT1863/2014-73
MSMT1863/2014-73
MSMT1863/2014-73

Počet ped.pracovníků

Ředitel – 1
Ředitel - 1
Učitelka – 16
Vychovatelka – 5
Asistent pedagoga - 1
24

Počet
hodin

Cena

Školitel

Termín

4 VH

500,-

KCVJŠ

15.11.2016

8 VH

900,-

KCVJŠ

3.11.2016

PP 2

Komunikace v náročných situacích II.

0,-

PP 3

Komunikace v náročných situacích II.

0,-

PP 3

Dílny k poznávání neživé přírody
prostřednictvím pokusů

6 VH

650,-

Ř

Základy Hejného vyučovací metody

4 VH

800,-

PP 2

Základy Hejného vyučovací metody

4 VH

800,-

PP 4

Základy Hejného vyučovací metody

4 VH

800,-

PP 1

Základy Hejného vyučovací metody

4 VH

800,-

PP 5

Základy Hejného vyučovací metody

4 VH

800,-

31422/20161-903

všichni

16-0005-56

VYCH 2

16-0002-55

PP 5

16-0005-63

VYCH 1

R70-03-14171-04

Ř

16-0005-51

VYCH 1

Radomír 2017 – dvanáctidílný
elektronický vzdělávací program
DVPP
Poznávání neživé a živé přírody
prostřednictvím pokusů
Jak být respektovaným učitelem
Zábavné cvičení s náčiním
Žák s potřebou podpůrných opatření
v běžné ZŠ
Činnost školní družiny

MAS
19.10.2016
Nepomuk
MAS
19.10.2016
Nepomuk
NIDV
H-mat,
o.p.s.
H-mat,
o.p.s.
H-mat,
o.p.s.
H-mat,
o.p.s.
H-mat,
o.p.s.

30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016

650,-

Jitka
Horová

Celý rok
2017

6 VH

600,-

KCVJŠ

25.4.2017

8 VH

600,-

KCVJŠ

20.4.2017

4 VH

500,-

KCVJŠ

20.4.2017

8 VH

590,-

NIDV

6.3.2017

4 VH

400,-

KCVJŠ

15.3.2017

Vzdělávací instituce
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň
Národní institut dalšího vzdělávání, Plzeň
MAS Nepomuk
Jitka Horová
H-mat, o.p.s.

1.11.2016

6
2
2
1
5
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Délka trvání vzdělávací akce
Jednodenní vzdělávací akce
Celoroční vzdělávací akce

15
1

Financování jednotlivých školení
Počet seminářů
0
16
0
0
0

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

Cena kurzů
0,-Kč
9.390,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

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

PP 1
PP 1
PP 1
PP 2

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

Počet hodin

Školitel

Termín

4 semestry

ZČU Plzeň – PF

1.9.2014 – 30.6.2017

4 semestry

ZČU Plzeň – PF

1.9.2014 – 30.6.2017

5 semestrů

VOŠ, OA a SZŠ
Domažlice

1.9.2014 – 31.1.2018

10 semestrů

ZČU Plzeň - PF

1.9.2015 – 30.6.2020

 Pedagogická praxe



Stanislava Marková - 20 hodin v ŠD; Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb s.r.o., Obrataň,
obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Sýkorová Johana - 4 týdny souvislá pedagogická praxe, Pedagogická fakulta JČU, obor Učitelství 1.stupeň

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
 Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
16

Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
0
2

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

14

Poprvé u zápisu
- z toho neuzavřený zápis – pětileté dítě
Přicházejí do odkladu školní docházky
- z toho po dodatečném OŠD
Ze spádového obvodu školy

 Přijatí žáci v průběhu školního roku
V období od 1.9.2016 do 30.6.2017 do naší školy nenastoupil žádný nový žák.

1
12 / 5 dívek
0 / 0 dívek
4 / 1 dívka
0 / 0 dívek
7 / 4 dívky
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 Absolventi školy
Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia

0
0

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
1
12
0
0
Z 1.ročníku odešla z důvodu stěhování 1 žákyně do ZŠ Dobřív.
Z 5.ročníku žáci odcházejí do ZŠ Žinkovy (1) a ZŠ Nepomuk (11).

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
 Prospěch žáků
Prospěch – celková statistika školního roku 2016/17
1.pololetí
Celkem žáků
69
Prospělo s vyznamenáním
57
Prospělo
12
Neprospělo
0
Nehodnoceno
0
Hodnoceno slovně
2 (Čj, Prv)
Prospěch 1,00 – žáků
39
Dostatečný prospěch – žáků
1 (2x)
Nedostatečný prospěch – žáků
0 (0x)

2.pololetí
69
55
14
0
0
2 (Čj, Prv)
31
2 (3x)
0 (0x)

 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 2016/17
1.čtvrtletí
Pochvalný list
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy na
vysvědčení
Celkem pochval ve čtvrtletích
Celkem udělených pochval

8

8

2.čtvrtletí
3
9
6
18

3.čtvrtletí
11

4.čtvrtletí
15
13
23

11

Celkem
18
41
29
88

88

Kázeňské tresty
Kázeňské tresty – souhrn 2016/17
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

1.čtvrtletí
4

2.čtvrtletí
1

4

1

3.čtvrtletí
2
1
1

4.čtvrtletí
2
1

Celkem

4

3

12

12

8
3
1
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 Zameškané hodiny
Přehled zameškaných hodin
Zameškané hodiny za 1. pololetí 2016/17
Omluvené hodiny
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Celkem





752
627
581
318
1 049
3 327

Omluvené hodiny –
průměr
44,24
44,79
34,18
35,33
87,42
48,22

Neomluvené hodiny
0
0
0
0
0
0

Neomluvené hodiny –
průměr
0
0
0
0
0
0

Evidence zameškaných hodin byla uzavřena za 1.pololetí školního roku k 20.1.2017.
Žáci, jejichž zameškané hodiny přesahují hranici 100 hodin: 5 žáků
Žáci, jejichž zameškané hodiny přesahují hranici 200 hodin: 1 žákyně

Zameškané hodiny za 2. pololetí 2016/17
Omluvené hodiny
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Celkem





635
574
943
552
880
3 584

Omluvené hodiny –
průměr
37,35
41,00
55,47
61,33
73,33
51,94

Neomluvené hodiny
0
0
0
0
0
0

Neomluvené hodiny –
průměr
0
0
0
0
0
0

Evidence zameškaných hodin byla uzavřena za 1.pololetí školního roku k 23.6.2017.
Žáci, jejichž zameškané hodiny přesahují hranici 100 hodin: 5 žáků
Žáci, jejichž zameškané hodiny přesahují hranici 200 hodin: žádný žák

Zameškané hodiny celkem
Zameškané hodiny neomluvené
Nejvyšší
průměrný
počet
zameškaných hodin

1.pololetí
3 327 hodin
0 hodin
5.ročník
(87,42 hodin / žáka)

2.pololetí
3 584 hodiny
0 hodin
5.ročník
(73,33 hodin / žáka)

 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

Pondělí

Hliněný kroužek
Sportovní hry
Hry s hudbou
Náboženství
Hopsahejsa
Míčové hry
Šikulové
Anglický jazyk
Matematika+

Úterý
Úterý
Úterý
Středa
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pátek
Pátek

Den

Doba

Zodpovídá

Určení

1x týdně od
listopadu do
dubna
1x měsíčně
1x 14 dnů
1x 14 dnů
1x týdně
1x 14 dnů
1x 14 dnů
1x 14 dnů
1x týdně
1x 14 dnů

13,00 – 13,45

Mgr. Jitka Zemanová

4. – 5.r.

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

p.Jitka Kahounová
p.vych.Jana Kubíková
p.vych.Eva Šlajerová
P.Ing. Jiří Špiřík, Th.D.
p.Vlasta Jankovičová
p.vych.Eva Šlajerová
sl.Johana Sýkorová
sl.Johana Sýkorová
sl.Johana Sýkorová

1. – 5.r.
1. – 5.r.
1. – 5.r.
1. – 5.r.
1. – 5.r.
2. – 5.r.
1. – 5.r.
1.r.
3. – 5.r.
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 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

zodpovídá

Dramatický obor

Pondělí

13,00 – 14,30
14,30 – 16,00

Náprava řeči

Středa

14,00 – 16,30

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

Místnost

Karate klub

Úterý a
čtvrtek

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
Hudební obor

Středa
Pátek

16,30 – 17,30
12,50 – 16,00

Tělocvična
Učebny, ŠD

Soptík (hasičský
kroužek)

Pátek

15,00 – 17,00

Vlasta Jankovičová
ZUŠ Elementaria Plzeň,
Mgr. Kateřina
Studentová
Strolená Lenka, Chouň
Tomáš

Tělocvična –
podle potřeby
kroužku

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

 Akce školy
Jednotlivé akce a třídní projekty
Období
Název
Září
Zahájení školního roku 2016/2017
Září
Divadlo Nána – Pohádky z paloučku; v MŠ Vrčeň
Září
Dopravní hřiště Blovice – výuka dopravní výchově, zručnost a
jízda na kole
Září
Svatý Václav – legenda o sv.Václavovi, státní svátek, symbol a
tradice, literární ukázky
Září
Cvičný požární poplach; Hasiči Nepomuk; ukázka techniky,
prevence
Září
Sportovní den Dvorec
Říjen
Čteme společně – text pohádky a kontrola porozumění; OSV –
poznávání staršího spolužáka, pomoc mladšímu spolužákovi
Říjen
Podzim – podzimní symboly, čtení vět, dokreslování obrázků,
zvyky
Říjen
Vznik republiky – historie, akce na veřejnosti, zhodnocení
Listopad
Divadlo Dráček – O třech prasátkách – výchova, pomoc a
spolupráce, boj proti zlu
Listopad
Projekt ZZS PK – První pomoc pro prvňáčky, Mgr. Věra
Šrámková; ukázka figuríny, nácvik masáže srdce, obvazování
poraněného místa
Prosinec
Divadlo Kuba – Čertí škola – zásady chování, vlastnosti člověka,
dobro a zlo
Prosinec
Vánoční dílna –rukodělná činnost, skupinová práce
Prosinec
Mikulášská nadílka se sebehodnocením
Prosinec
Fotografování žáků 1.ročníku (Sýkorová J.)
Prosinec
Školní Vánoce s jarmarkem
Prosinec

Leden
Únor
Únor
Únor

Třídní Vánoce – spolupráce, stmelení kolektivu, tradice u nás i
v cizích zemích; sebehodnocení, básně, těšení se, obdarování,
beseda, zvyky, cukroví
vysvědčení za 1.pololetí (výpis z vysvědčení)
Divadlo J. K Tyla Plzeň – Muzikantská pohádka – muzikál
Budu školák – Matematika
Budu školák – Školní družina

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

1.- 5.
1.- 5.
1.- 5.
1.- 5., veřejnost (186
návštěvníků)
1.- 5.

1.- 5.
3.- 5.
MŠ
MŠ
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Březen
Březen
Duben
Duben
Duben
Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
červen
Červen
Červen
Červen
Červen
Červen
Červen

Karlovy Vary Svět záchranářů – Svět ohně
Budu školák – Čtení, povídání – závěr projektu
Divadlo Šůs – Ulhaná princezna + velikonoční tvoření, dílna –
loutka
Tělo jako stavebnice – správné držení těla, zásady sezení, chůze,
cvičení; Alena Babková
Zápis žáků do 1.ročníku – spolupráce žáků s učiteli
OVOV – Žinkovy
Osvobození ČR – historie, tradice
Atletický trojboj Přeštice
Divadlo Dráček – O lesních skřítcích – ekologie, odpady, chování
v přírodě, ochrana prostředí
Práce v zahradnictví – svět práce
Fotografování žáků (Sýkorová J.)
Čteme společně – starší žáci koordinují mladší spolužáky, kteří již
čtou, obrázkové čtení, sebehodnocení, vzájemné vztahy, ocenění
pokroku
MDD – historie, soutěže, heterogenní skupiny soutěžících,
námořníci - stanoviště 5. ročník – rozvoj organizačních
schopností
Techmánie Plzeň a 3D planetárium – školní výlet
Tři svátky k nám letí, pro mámy, táty i děti – ukázka činnosti,
zájmové činnosti, setkání s veřejností
OVOV Tachov – krajské kolo
Knihovna Blovice – čtenářská gramotnost
Zakončení školního roku 2016/2017 – předávání pochval,
věcných darů, rozloučení se žáky 5.ročníku
Vysvědčení za 2.pololetí

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

1.- 5.

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

Celoškolní akce, dlouhodobé akce, 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
14.ročník
1 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 2017.
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
Recyklohraní
být vyměněny za věcné odměny
ovocné a zeleninové svačinky pro žáky zdarma; dodavatel Bovys od 1.9.2016
Ovoce do škol
zájemci pravidelně odebírají 2x týdně dotované školní výrobky; dodavatel Laktea o.p.s.
Školní mléko
Oslava narozenin a ukončení ročních období (listopad, leden, květen a červen)
Narozeniny
v roce
Posvícení (družinová akce)
Tradice
Halloween (vysvětlení tradice, zvyky a symboly, výroba dýní, literatura, rozhovory,
mezipředmětové vztahy, družinová akce)
Mikuláš a čerti (sebehodnocení žáků, rozhovor, návrat k původním tradicím, porovnání
z jiných zemí)
Advent a Vánoce (úvod do adventu – setkání s legendami od sv. Martina po sv. Štěpána;
Školní Vánoce – jarmark; veřejné vystoupení, spolupráce žáků jednotlivých tříd, vánoční
dílna – příprava výrobků, jarmark, skupinová spolupráce, Třídní Vánoce – spolupráce,
stmelení kolektivu, tradice u nás i v cizích zemích)
Tříkrálová tradice (atributy, charitativní sbírka, jména králů, koleda)
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Rodiče vítáni
Projekt do škol
„Kdo jsme“
Plavecký kurz
Horažďovice

Morana (vycházka, průvod obcí, vítání jara, Morana, Líto, přednes básní)
Velikonoce (velikonoční zvyky, tradice, výrobky, přednes, pašijový týden, prodej
výrobků, dekorace, velikonoční pohled, přednes)
Čarodějnice (tradice, májové oslavy dle regionu, výroba masek, rej čarodějnic, práce
s textem, čarodějnické úkoly)
Den Země (čarovná planeta, bohatství, ochrana, recyklace, úspora zdrojů, pokusy,
stanoviště, globus, Země, co přejeme Zemi, pozorování pokusů ve III.třídě, třídění odpadů,
interaktivní hry, význam ekologie)
Recertifikace a splnění podmínek pro získání titulu Rodiče vítání byla opětovně získána
v březnu 2017; titul získán poprvé v březnu 2014.
Organizovala českobudějovická diecéze – od sv. Františka po sv. Vojtěcha – setkání s pěti
svatými – hodnoty; prosinec – květen; 4.,5.ročník
Výuka plavání v 10 lekcích (20 vyučovacích hodin), plavecké styly, vytrvalost plavecký
výcvik od 28.2. do 9.5.; 1.-4.ročník

Sbírky pro potřebné
Český den proti rakovině - tzv. kytičkový den
Ve středu 10. května 2017 se konala letošní sbírka Ligy proti rakovině Praha. Byl to již 21. ročník, během
kterého se prodávaly žluté kvítky s modrou stužkou. Výtěžek sbírky bude použit na prevenci a léčbu
nádorových onemocnění hlavy a krku. Proto ke kvítku každý mohl obdržet leták s informacemi o rizikových
faktorech nádorů ORL, ale především o možnostech jejich prevence. Naši dobrovolníci ve žlutých tričkách
vybrali do dvou vaků celkem 3.784,-. Také letos byli kupující ochotni zaplatit za kvítek více než minimální
hodnotu - 20 Kč.
Nadace pro transplantaci kostní dřeně – www.kostnidren.cz; 500,-Kč; veřejnost
Filip Marek, Dožice - škola věnovala 2 pytle víček z PET lahví

 Akce školní družiny
Stav k 31.10.2016
1.oddělení
2.oddělení
Celkem
Z toho 1. a 2.ročník

Vychovatelka
Šlajerová Eva
Jana Kubíková

Počet dětí
30
30
60
31

Název události
Odpoledne s domácími mazlíčky - 22. – 23.9.2016
Vycházka pod Štědrý – stopovačka s úkoly – 6.10.2016
Zdobení posvíceneckých placiček – 12. – 14.10.2016
Cesta se světýlky za strašidýlky – 31.10.2016
Slavnost spadaného listí a lampionový průvod – 16.11.2016
Turnaj ve stolní hře „Dáma“ – 28.11. – 2.12.2016
Vánoční odpolední dílna – 1.12.2016
Čertovské disko – 7.12.2016
Vánoční školní jarmark včetně vystoupení žáků – 16.12.2016
Vánoční nadílka v ŠD – 22.12.2016
Tříkrálové hry a obchůzka po vesnici – 6.1.2017
Hry na sněhu – 17. – 21.1.2017
Dny sběratelů a zajímavostí – 25. – 27.1.2017
Maškarní karneval „Království“ – 2.3.2017
Piškvorkiáda – 6. – 17.3.2017
Velikonoční odpolední dílna – 4.4.2017
Výlet do Muzea Blovice – 6.4.2017
Prodej velikonočních výrobků – 11. – 13.4.2017
Hledáme na zemi, ve vzduchu, ve vodě“ – stopovací putování ke Dni Země
s úkoly a poznáváním přírody, vyhodnocení, odměny – 21.4.2017
Čarodějnice v družině -Škola kouzel a pokusů, nejen pro čarodějnice – 28.4.2017
Den matek v Tojicích – 6.5.2017

Z toho dívek
12
14
26
14
Účast žáci
43
28
51
58
43
31
44
65
52
32 + 3
22
30
38 + 11
38
6
29
6
30
26
8

Účast ost.
20
3
4
35
6
5
186

7
4
2

3
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Tři svátky k nám letí, pro mámy, táty i děti – vystoupení s pásmem básní, písní,
tanečků a sportovních ukázek dětí pro rodiče – 1.6.2017
Nocování ve škole – 21. – 22.6.2017
Indiánská družinová pouť – 28.6.2017
24 akce, celkem účast 902 žáků a 310 dospělých

65

30

25
45

5

 Účast v soutěžích
Sportovní soutěže:
AŠSK – Atletický trojboj Přeštice – okresní kolo; v květnu 2017 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;
Výsledky naší školy:
mladší žáci
Jabůrková Emma, Strolená Karolína
9.místo
Menšík Tomáš, Kotiš Kryštof
(z 18 družstev)
starší žáci
Hlásková Monika, Chodorová Žaneta
13.místo
Kubík Jakub, Šimon Flandera
(ze 17 družstev)
Výsledky našich jednotlivců:
Mladší žáci
Sprint 50 m
Skok do dálky
Hod míčkem
Celkové umístění
Nejlepší výkon - dívky
8,03 s
340 cm
25,00 m
Strolená Karolína
31. (9,63 s)
16. (280 cm)
20. (16,00 m)
21.
Jabůrková Emma
5. (8,53 s)
7. (310 cm)
29. (11,50 m)
23.
Nejlepší výkon - hoši
7,93 s
349 cm
34,50 m
Kotiš Kryštof
1. (7,93 s)
2. (336 cm)
10. (25,00 m)
3.
Menšík Tomáš
36. (10,13 s)
31. (255 cm)
21. (23,00 m)
33.
Mladší žáci – soutěžilo 36 chlapců a 36 dívek
Starší žáci
Sprint 50 m
Skok do dálky
Hod míčkem
Celkové umístění
Nejlepší výkon - dívky
7,34 s
405 cm
38,00 m
Chodorová Žaneta
35. (9,41 s)
35. (262 cm)
22. (22,00 m)
32.
Hlásková Monika
28. (8,89 s)
19. (316 cm)
23. (22,00 m)
33.
Nejlepší výkon - hoši
7,80 s
381 cm
46,00 m
Flandera Šimon
32. (9,42 s)
33. (285 cm)
4. (43,50 m)
11.
Kubík Jakub
29. (9,16 s)
26. (330 cm)
19. (31,00 m)
24.
Starší žáci – soutěžili 34 chlapci a 35 dívek
Velkou pochvalu zaslouží žáci, jejichž výsledky jsou podbarveny zelenou barvou. Umístili se do 10. místa
v okrese Plzeň-jih.
I ostatní žáci se snažili, a proto i jim patří uznání za dobrou reprezentaci naší školy.
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo Žinkovy;
chlapci - rok narození 2005
6.místo
Ondřej Hrábek
chlapci - rok narození 2006
4.místo
Jakub Kubík
5.místo
Šimon Flandera
6.místo
Matěj Terč
chlapci - rok narození 2007 a mladší
1.místo
Kryštof Kotiš
5.místo
Pavel Rychtařík
6.místo
Jindřich Hrachovec
8.místo
Tomáš Menšík
9.místo
Daniel Hrábek
10.místo
Adam Jankovi
17.místo
Michal Valenta
21.místo
Matěj Jabůrek
dívky – rok narození 2005
8.místo
Lucie Hrábková
dívky – rok narození 2006
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1.místo
Barbora Šůsová
2.místo
Monika Hlásková
5.místo
Lucie Kuchynková
dívky – rok narození 2007 a mladší
1.místo
Žaneta Chodorová
3.místo
Kateřina Polanová
5.místo
Emma Jabůrková
9.místo
Justýna Mašková
10.místo
Růžena Šrámková
11.místo
Karolína Strolená
14.místo
Josefína Velíková
15.místo
Kristýna Skalová
družstvo
3.místo
Disciplíny:
1. hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad
2. skákání přes švihadlo po dobu 2 minut
3. trojskok snožmo z místa
4. kliky po dobu 2 minut
5. běh na 1 000 m
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů - krajské kolo Tachov
dívky – rok narození 2006
9.místo
Monika Hlásková
10.místo
Barbora Šůsová
dívky – rok narození 2007 a mladší
8.místo
Žaneta Chodorová
Disciplíny:
1. Sprint 60 m
2. Běh na 1 000 m (dribling s basketbalovým míčem, plavání)
3. Skok do dálky z rozběhu
4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut
5. Hod míčkem 150 g
6. Sedy-lehy
Matematická soutěž:
Matematický Klokánek
školní kolo
Matematický Cvrček
školní kolo
Matematická olympiáda
Školní kolo
Okresní kolo
Pythagoriáda
Školní kolo

4. a 5.ročník – 19 žáků
2. a 3.ročník – 26 žáků
Š.Milfortová (5.ročník)
Š.Milfortová (5.ročník) – 7.místo
A.Jankovič (4.ročník) – 1.místo
M.Terč (4.ročník) a P.Vaněček (5.ročník) – 2.místo
L.Kuchynková (4.ročník) – 3.místo

Ekologická soutěž:
Recyklohraní
12.10.2016
26.10.2016
21.11.2016

Sběr baterií
Sběr tonerů
Splnění úkolu

25.11.2016
29.11.2016

Sběr baterií
Sběr baterií

Množství
29 kg
1 plný sběrný box
Pátrejte s baterkou
aneb lovíme baterie
19 kg
27 kg

Ecobat
Cart4Future
Ecobat

Počet bodů
203
70
250

Ecobat
Ecobat

95
189
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4.1.2017
28.2.2017
3.3.2017
12.4.2017
6.6.2017

Sběr tonerů
Sběr tonerů
Sběr elektrozařízení
Sběr baterií
Sběr tonerů

1 plný sběrný box
1 plný sběrný box
32 kg
28 kg
1 plný sběrný box

Cart4Future
Cart4Future
Asekol
Ecobat
Cart4Future

30
35
96
140
55

Sběr surovin
23.5.2017
odvezen sběr firmou F.I.I. Group; noviny,
letáky, časopisy (3 642 kg), karton (1.220 kg), hliník (98 kg); železo (9
kg), PET víčka (180 kg); celková hmotnost odpadu…..5.147 kg; částka za
sběr surovin 6.226,- Kč

 Spolupráce se školskými zařízeními








MŠ Vrčeň
o spolupořádání divadelních představení (představení v tělocvičně školy)
o nabídka projektu Budu školák do MŠ
o účast 8 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 – divadelní představení
ZŠ Tymákov - výměna zkušeností mezi školami; návštěva pedagogů v Tymákově – prohlídka nové
přístavby školy, neformální rozhovor
okolní úplně ZŠ – předávání informací o žácích po odchodu z naší školy (v 6. ročníku) – ZŠ Nepomuk, ZŠ
ŽInkovy, Gymnázium Blovice
MŠ Nepomuk – Dvorec - nabídka projektu Budu školák; účast 1 dítěte 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
ZUŠ Elementaria Plzeň – zapůjčování učebny a tělocvičny pro činnost hudebního a dramatického oboru;
jsme odloučeným pracovištěm této ZUŠ; hudební obor vedla Mgr. Kateřina Studentová a dramatický obor
vedl Mgr. Lukáš Ondruš

 Propagace školy na veřejnosti



Pravidelná obnova webových stránek školy
Zapojení veřejnosti a rodičů do činnosti školy
o vedení zájmových kroužků
o Slavnost spadaného listí a 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 dětský karneval na téma Království – 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 Tři svátky k nám letí, pro mámy, táty i děti – veřejná akce
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o zahájení a zakončení školního roku v tělocvičně – veřejná akce
o schůzky s rodiči žáků
o doprovod a doprava žáků na sportovní soutěže
Propagace školy v okolních MŠ – pozvání na projekt Budu školák (přihlášeno bylo celkem 14 dětí)
Ukázkové hodiny v 1.ročníku – téma Co už umíme; žáci 1.ročníku předvedli svoje dovednosti svým
rodičům i prarodičům, letos se těchto hodin nezúčastnil jiný zájemce
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 14 dětí (8 z MŠ Vrčeň, 2
z MŠ Čížkov, 1 z MŠ Nepomuk – pracoviště Dvorec, 1 z MŠ Nepomuk, 1 z MŠ Blovice, 1 dítě
nenavštěvovalo MŠ), na akci školní družiny přišlo 7 dětí, na matematiku 9 dětí a na čtení, psaní a povídání
12 dětí vždy s jejich rodiči nebo prarodiči; projekt začal v únoru a byl zakončen v březnu před zápisem do
naší školy; družinovou část organizovala p.vychovatelka Kubíková, ostatní ředitel školy
Elektronická komunikace s rodiči žáků
Zápis do 1.ročníku pro další školní rok 2017/18 - 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 tentokrát na téma Námořníci (účast 58 dětí)
Vystoupení žáků školy - přednes básní na akci OÚ Tojice, vystoupení v rámci Školních Vánoc a při akci Tři
svátky k nám letí,….

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

 Rozvojové programy
Rozvojový program č.j. MŠMT-26120/2016-1; UZ 33052
rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“

 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 Preventivního programu školy
V letošním školním roce byl sestaven Preventivní program školy opět jako součást plánu práce školy. Plán
sestavila Mgr. Blanka Palečková a dohlížela nad plněním jednotlivých cílů tohoto Preventivního programu. Mgr.
Palečková sepsala následující závěrečnou zprávu.
Hodnocení dlouhodobých cílů:
Klima školy bylo v průběhu školního roku podporováno pravidelným čtvrtletním hodnocením
celoškolního projektu „I z nás budou dospělí“, pravidelnou čtvrtletní oslavou narozenin žáků školy. Klima bylo
zlepšováno i pravidelnými společnými akcemi: tvořivé dílny, společné čtení, hodina VV žáků 1. ročníku spolu
s žáky 4. a 5. ročníku, projekt „Kdo jsme“ Diecéze v Českých Budějovicích, který naučil žáky 4. a 5. ročníku
hodnotám, seznámil je s historickými osobnostmi, žáci zážitkově tvořili a zhodnocovali své postoje v oblasti
sebehodnoty i hodnoty vůbec. V neposlední řadě klima školy podporuje i práce v ŠD, zájmová činnost
organizována družinou.
Celý školní rok byla organizována schránka důvěra, pravidelně byly řešeny veškeré příspěvky, vztahy
žáků nejen ve 3. ročníku, ale i vzájemné vztahy žáků 1. ročníku. Nedorozumění žáků při chování na chodbě,
chlapců na WC. Se žáky probíhaly vzájemné konzultace a zaznamenávány pokroky ve vztazích, v řešení
jednotlivých situací, debatní kroužky a promluva s vyučujícími a asistenty pedagoga, kteří v těchto kolektivech
vyučovali. Metodik prevence ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli, evidoval veškerá jednání,
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konzultoval jejich výsledky a volil další vhodné postupy po vzájemné domluvě s třídními učiteli a vedením
školy.
V rámci školního roku byl opět organizován projekt Ovoce do škol a Školní mléko, byla navázána
spolupráce se ŠJ při MŠ Vrčeň, což podpořilo zdravý životní styl žáků školy a vnímání zdravé stravy, složení,
význam zdravých potravin pro vývoj žáků.
Veškeré dlouhodobé cíle se dařilo naplnit v plném rozsahu, s ohledem na zlepšení klimatu školy,
vztahů, ale i vzájemné spolupráce žáků, pedagogických pracovníků i rodičů.
Hodnocení krátkodobých cílů:
Škola pravidelně organizovala divadla, která probíhala v budově ZŠ, zprostředkovávala divadelní
zážitek i pro MŠ. Žáci se zúčastnili divadelního vystoupení také v Plzni. Navštívili také jednodenní akci o
požární ochraně, prevenci ve středisku Svět záchranářů v Karlových Varech. Proběhly také akce: Tělo jako
stavebnice o zdravém držení těla a chůzi, sezení.
Škola uskutečnila v rámci ŠVP tvořivé dílny v období Vánoc a Velikonoc, které probíhaly ve třídách,
ŠD, ve spolupráci s rodiči žáků. Rozvíjela se tak vzájemná spolupráce a zájem o zvyklosti a tradice. Mikulášská
nadílka proběhla již druhým rokem formou sebehodnocení žáků 1. - 5. ročníku, přípravou dopisu pro Mikuláše,
vše za pomoci a ochoty žáků 5. ročníku a přátel školy, rodinných příslušníků pedagogů.
ZŠ opět získala certifikát „Rodiče vítáni“, což je důkazem toho, že se ubírá správným směrem a její
snaha o vzájemnou spolupráci a otevřenost vůči žákům, rodičům i veřejnosti je oceňována.
Pedagogičtí pracovníci se setkali s pracovníky ZŠ Tymákov, navázali spolupráci, probrali současnou
problematiku ohledně žáků s individuálními potřebami a předali si vzájemné zkušenosti.
V průběhu školního roku se konala pravidelná setkání pedagogických pracovníků, v rámci kterých se
jednalo o třídních pravidlech, plnění školního řádu, docházelo k vzájemné podpoře třídních učitelů, probíralo se
konkrétní chování problematických žáků školy, žáků mluvících cizím jazykem, žáků ze sociálně obtížného
prostředí.
Metodik prevence pravidelně informoval ostatní vyučující s výsledky šetření a jednání příspěvků
Schránky důvěry, projednával své postupy a seznamoval vyučující s dalším postupem a závěry.
Krátkodobé cíle byly v tomto školním roce naplňovány pravidelně, byly konzultovány s vedením školy,
zařazovány do běžného chodu a školního prostředí.
Zhodnocení ostatních aktivit
Pedagogičtí pracovníci pravidelně konzultovali své postupy a cíle ve výuce s pracovníky PPP v Plzni,
obraceli se na ně v případě nejasností s plněním IVP a reagovali na jednání rodičů na příslušném oddělení
OSPODu v Nepomuku. Pravidelně konzultovali výuku s rodiči žáků, kteří jsou v péči specialistů v oboru
psychologie, SPC, SVP, psychiatrie, také s odborníky samotnými, apod.
I v tomto školním roce se osvědčil projekt „I z nás budou dospělí“, který byl hlavním motorem
v motivaci a sebehodnocení žáků školy, podpořil i výukově méně zdatné žáky v pomoci a pracovitosti, splnil
svůj účel a očekávání, naučil žáky zodpovědnosti, zlepšil přechod žáků 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ.
Pro rodiče byla organizována pravidelná setkávání v rámci hodnocení 1. a 3. čtvrtletí školního roku.
Byly poskytovány individuální konzultace dle potřeb rodičů, třídních učitelů, které vedly ke zlepšení vzájemné
spolupráce a komunikace, zlepšení chování a výuky žáků.
Žáci se i letos zapojili do nadačních a charitativních celostátních programů. Vedle tradiční příspěvků do
Nadace pro transplantaci kostní dřeně, přibylo i dopisování si se seniory v Domě klidného stáří v Žinkovech
v rámci hodin českého jazyka, podpora Útulku pro psy v Borovně.
Pro rodiče byly ve škole k dispozici informace a kontakty na PPP v Plzeňském kraji, nabídka zájmové
činnosti nejen ve škole, ale i v DDM v Blovicích. Žáci i rodiče měli možnost podpořit čtenářskou gramotnost a
využít pravidelné nabídky KMČ Albatros a Fragment.
V průběhu školního roku 2016/2017 se nevyskytly závažné nežádoucí jevy z oblasti sekundární
prevence, které by bylo nutné řešit a konzultovat formou preventivních programů, které poskytují odborná
pracoviště.
Závěr
Stoupající počet žáků ZŠ ve Vrčeni, výskyt žáků s individuálními potřebami, zapojení asistentů
pedagoga do běžné výuky ve třídách nevedlo ke zhoršení klima či prostředí ve škole. Všichni pedagogičtí i
nepedagogičtí pracovníci se odpovědně věnovali své práci, vytvářeli příjemné rodinné prostředí, snažili se o
dobrou vzájemnou spolupráci i spolupráci s rodiči, žáky, pracovali tak cílevědomě na dobré pověsti nejen své
práce, ale i celé školy.
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 Spolupráce s PPP
V letošním školním roce byli žáci vyšetřeni většinou v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň –
jih.
Školu navštívil v září 2016 PaedDr. V.Wagner, Mgr. Svoboda a Mgr. Muchová. Bylo uskutečněno vyšetření
dvou žáků a proveden rozhovor s rodinou žáků-cizinců.
V únoru 2017 navštívila školu Mgr. Pankrazová s kolegyněmi z SPC Plzeň. Návštěva byla spíše informativní
(zjištění stavu žáka před přechodem na úplnou základní školu) .
Ředitel se zúčastnil konzultace v PPP Plzeň-jih, která se týkala novely školského zákona a vyhlášky č.27.
Další kontakty byly telefonické.
Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni a Klatovech a Speciálně pedagogické centrum v Plzni schválily
individuální vzdělávací plány, které zpracovali učitelé školy pro integrované žáky.
Zákonní zástupci si již nemohli vybrat, do které poradny se svým dítětem půjdou na vyšetření. V Klatovech byli
odmítáni s odůvodněním, že nepatří do jejich obvodu.

 Spolupráce s dalšími subjekty


Rodiče
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, doprovod na sportovní akce a výlety,
družinové nocování, družinová pouť)
o schválení kritérií pro udělení značky Rodiče vítáni
 Sponzoři
Školská rada – Školní Vánoce 2016 (výtěžek z jarmarku)
18.230,- Kč
Školní družina - Velikonoční prodejní stánek 2017
3.858,- Kč
Sběr druhotných surovin
6.226,- Kč
ŠŮS V+M spol. s.r.o.
Věcné dary
Celkem
28.314,- Kč
 Obec Vrčeň
o ředitel školy jednal se starostou a místostarosty obce o provozu školy
o zřizovateli předány výroční zpráva o činnosti školy za šk.rok 2015/16, záznamy o úrazech, návrh
na rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2016
o dohody o zapůjčení tělocvičny
o předána inventura majetku k 31.12.2016 se zůstatkem 1.777.708,15 Kč (příjmy za rok 2016 činily
97.359,50 Kč, výdaje (vyřazení) za rok 2016 v částce 65.596,-Kč)
o příspěvek na provozní výdaje pro rok 2016 ve výši 504.000,- Kč a pro rok 2017 je k dnešnímu dni
stanoven ve výši 504.000,- Kč
o zvýšení kapacity družiny od 1.9.2017 na počet 75 žáků
o účast ředitele na veřejném zasedání zastupitelstva obce
o spolupořádání Folklorního festivalu Pod vrčeňskou lípou (14.ročník)
o spolupořádání Dětského dne tří obecních úřadů (Srby)
o jednání ohledně možného čerpání financí z IROP
o prohlídka budovy (půdy) s architektkou a statikem ohledně možné rekonstrukce
 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; školu navštívili bývalí žáci školy, návštěvu zajišťoval pan Miroslav Dvořák z
Nepomuka
 Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň – pomoc při organizaci školní vánoční akce (Školní Vánoce 2016)
 OSPOD – Odbor sociálně právní ochrany dítěte
o MÚ Blovice - vypracování zprávy na žáka
 MÚ Nepomuk – Odbor školství – účast ředitele školy na dvou konzultacích s pracovníky KÚ Plzeňského
kraje; účast na semináři k projektu MAP (místní akční plán)
 KÚ Plzeňského kraje – vydán souhlas se zřízením funkce asistent pedagoga č.j. ŠMS/8459/16 od 1.9.2016
do 31.8.2017 z 25.8.2016, úvazek 0,68 (od 1.9.2016 do 31.8.2017) a 0,45 (od 1.9.2016 do 31.8.2018);
konzultace s pracovníky OŠMS na Městském úřadě v Nepomuku; ředitel školy vždy včas vyplnil údaje do
KEVISu (Krajský evidenční informační systém) – statistiky, podklady pro výroční zprávu kraje, požádali
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jsme ve spolupráci se zřizovatelem o navýšení kapacity ŠD od 1.9.2017 na počet 75 žáků; ředitel požádal
v červenci 2017 o zřízení funkce asistent pedagoga na další rok
FN Plzeň - obhlídka pracoviště z Kliniky pracovního lékařství – Mgr. Vodička; preventivní prohlídky 7
zaměstnanců (listopad 3, červen 4)
MAS Nepomuk – návštěva p.A.Maškové ohledně čerpání peněz z fondů EU – tzv.šablony; účast dvou
kolegyň na semináři Komunikace v náročných situacích; účast ředitele a dvou učitelek na konferenci MAS –
Je vzdělání našich dětí (ne)důležité? - prezentace projektu Rodiče vítáni; návštěva ředitele na MAS Přeštice
– akce Povídání u kafíčka (setkání málotřídních škol nad tématem zápisy do 1.ročníku); jednání s MAS na
MÚ Nepomuk ohledně čerpání financí z dotací IROP
ČŠI – vyplnění několika dotazníků (elektronických zjišťování), např. Využívání digitálních technologií,
Participace žáků na fungování základní školy a využívání individuálních výchovných plánů; zasílání
záznamů o úrazech žáků;
MŠMT – vyplnění několika statistických výkazů; snížení kapacity Základní školy (102 264 767) na 85 žáků
- MŠMT – č.j. MSMT-5753/2016-2 s platností od 1.9.2016
DD Nepomuk – návštěva na besídce DD Nepomuk

7. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol
 Výsledky hodnocení ČŠI
Inspekce nebyla provedena.

 Kontroly zřizovatele
Pravidelné kontroly pokladního hotovosti a pokladní knihy provádí ředitel školy a nebyly shledány žádné
nesrovnalosti zápisu v pokladní knize a zůstatku hotovosti v pokladně školy.
Zápis o provedené finanční kontrole ZŠ - nebyly zjištěny nedostatky + kontrola pokladních dokladů (1-3/2016) 29.8.2016

 Kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje
Od 1.9.2016 do 31.8.2017 nebyla provedena kontrola.

 Kontrola OSSZ
Kontrola OSSZ nebyla v tomto školním roce provedena

 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
Opravy WC
Malování chodby, ředitelny a učebny I.třídy
Pokládka linolea v ředitelně
Pravidelné preventivní kontroly svěřeného úseku požárním preventistou

 Kontrola VZP
Kontrola nebyla uskutečněna.

 Hospitační činnost
Ředitel školy uskutečnil 1 hospitaci 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

0
0
0
0
0
0
0
16
2
0
0
0

Rozhodnutí, která nejsou řešena podle správního řádu:
A. Opakování ročníku na žádost rodičů - 0
B. Povolení integrace výuky podle IVP - 5
C. Osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání - 1
D. Odklad školní docházky - 2
E. Přijetí do školní družiny - 61

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

0
0

 Počet žáků osvobozených z výuky:
Předmět
Tělesná výchova

Počet žáků
1

 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

 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016
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 2016
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 2016
Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku
Listopad 2016
Informace o prospěchu a adaptaci na školu žáků 1. ročníku
Listopad 2016
Informace o prospěchu a chování žáků 2. - 5. ročníku – třídní schůzky
Leden 2017
MÚ Blovice - vypracování zprávy na žáka
Duben 2017
Oznámení o uložení důtek ředitele školy – písemně do ŽK
Duben 2017
Informace o prospěchu a chování žáků 1. - 5. ročníku – třídní schůzky

9. Základní údaje o hospodaření školy
 Údaje o zaměstnancích školy za kalendářní rok 2016
Údaje o zaměstnancích
Základní škola celkem
Fyzické osoby

Průměrný přepočtený stav

10

8,761

Fyzické osoby

Průměrný přepočtený počet
6,294
0,853

Pedagogičtí a nepedagogičtí
pracovníci
Základní škola
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagog. pracovníci

8,833

Školní družina
Fyzické osoby

Průměrný přepočtený počet

1,167

1,614

Pedagogičtí pracovníci
Zdroj: Výkaz P1-04 za 1. - 4. čtvrtletí roku 2016

 Zpráva o hospodaření
Kladný hospodářský výsledek ZŠ Vrčeň za rok 2016 činil 11.265,79 Kč
Výnosy za rok 2016 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

0,504 000,55 250,48 510,0,676,608 436,-

Náklady za rok 2016 v Kč
Nákup materiál, vybavení
Drobný nákup, kancelářské potřeb
Úklidové prostředky
Spotřeba pomůcky

3 467,67 876,28 576,51 450,-
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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
Zdroj: Výsledovka po činnostech analyticky; údaje jsou zaokrouhlené na celé koruny

 Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2016) v Kč.
Neinvestiční
Limit (dle rozpočtu na
rok 2016)
výdaje
Přepočtený počet zaměstnanců
Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání
Závazné ukazatele
Mzdové prostředky celkem
V tom: platy
V tom: OON
Odvody na pojistné
FKSP
ONIV
Zdroj: Závazné ukazatele a rozpis rozpočtu přímých výdajů.

8,530
3 866 794,2 784 007,2 744 007,40 000,933 830,41 276,107 681,-

6 015,36 353,126 231,5 699,21 416,130 152,16 184,39 380,6 885,57 486,597 170,-

Skutečnost (dle P1 –
04 za rok 2016)
8,761
3 866 794,2 784 007,2 744 007,40 000,933 830,41 276,107 681,-

 Průměrné měsíční hrubé mzdy zaměstnanců za rok 2016 v Kč
Průměrný měsíční hrubý výdělek
Pedagogičtí zaměstnanci
Nepedagogičtí zaměstnanci

26 101,27 915,14 261,-

 Zpráva o fondech organizace k 31.12.2016 v Kč.
Zůstatek k 31.12.2016
105 600,00 Kč
Fond odměn
45 522,20 Kč
FKSP
29 224,16 Kč
Rezervní fond z výsledku hospodaření
215
037,81 Kč
Rezervní fond dary
Základní údaje o hospodaření školy zpracovala Danuše Čekanová dle účetních výkazů k 31.12.2016.

10. Hodnocení školy
 Kalibro – znalostní testy – 5.ročník
Testy provedeny v předmětech Čj, M, Vl, Př a Aj.
2016/17
Český jazyk
Matematika
Úspěšnost školy
Úspěšnost v ČR

56,1 %
64,6 %
- 8,5 %

36,3 %
48,1 %
- 11,8 %

Humanitní
základ
60,5 %
62,3 %
- 1,8 %

Přírodovědný
základ
68,3 %
63,5 %
+ 4,8 %

Anglický
jazyk
60,0 %
69,1 %
- 9,1 %
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Hodnocení třídy:
 velmi dobrý výkon třídy v přírodovědném základu (procentuální výkon i umístění v ČR)
 špatný výkon v matematice
 průměrný procentuální výkon v českém a anglickém jazyce, v humanitním základu
Hodnocení jednotlivců: žáci, jejichž procentuální výsledek je vyšší, než je celostátní průměr; 2 žákyně mají
svůj výkon ve všech testech nad celostátním průměrem
v 5 testech
- Nataša Jiránková, Štěpánka Milfortová
ve 3 testech
- Pavel Vaněček (Čj, Vl, Př)
v 1 testu
- Šimon Flandera (Př), Tomáš Mašek (Př), Barbora Šůsová (Př), Ondřej Hrábek (Vl),
Lucie Hrábková (Př)

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

Jsem velmi rád, že u rodičů jsme dopadli na výbornou. Většina pozitivních odpovědí nás motivuje do další
práce. Vysoké procento kladných odpovědí na níže uvedené otázky je velmi potěšující s tím vědomím, že to pro
vás děláme dobře.
 Jste spokojeni s prostředím učebny svého dítěte a s prostředím školy?
 Jste spokojeni s výukou svého dítěte?
 Doporučili byste tuto školu svým přátelům?
 Jste spokojeni s výukou mateřského jazyka?
 Jste spokojeni s výukou matematiky?
 Jste spokojeni s výukou cizího jazyka?
 Jste spokojeni s prací třídního učitele (třídní učitelky)?
 Jste spokojeni s tím, jak vás škola informuje o chování a prospěchu vašeho dítěte?
 Jste spokojeni tím, jak vás škola informuje o dění ve škole?
Můžeme se sami sebe ptát, z jakého důvodu poklesly kladné odpovědi na otázku, zda jsou rodiče ochotni pomoci
škole. I přesto, že procento kladných odpovědí je vysoké, bývalo dříve vyšší.
U žáků jsme dopadli o něco hůře, např. u otázek:
 Smíš se poradit se sousedem (sousedkou), když se paní učitelka (pan učitel) třídy na něco ptá?
 Dostáváš ve škole možnost vybrat si, co přesně budeš dělat a jak?
Na dotazník odpovídal 61 zákonný zástupce žáků a 62 žáci. Rozdáno bylo 67 dotazníků pro rodiče i pro žáky. I
vysoký počet odevzdaných vyplněných dotazníků svědčí o tom, že rodičům není lhostejné, že se vedení školy
ptá na někdy i nepříjemné otázky.
Pořád je co zlepšovat, ale myslím si, že si několik let udržujeme vysoký standart.
Mrzí mě, že v letošním základním dotazníku nebyly otázky týkající se školní družiny, školní jídelny a
zájmových aktivit.

 Kalibro – znalostní testy – 3.ročník
Testy provedeny v předmětech Čj, M, Prv.
2016/17
Český jazyk
Matematika
Prvouka
57,6 %
35,6 %
43,2 %
Úspěšnost školy
55,2 %
41,0 %
45,3 %
Úspěšnost v ČR
+ 2,4 %
- 5,4 %
- 2,1 %
Hodnocení třídy:
 průměrný výkon (ve srovnání s výsledky v ČR) v testech Český jazyk, Matematika a Prvouka
Hodnocení jednotlivců: žáci, jejichž procentuální výsledek je vyšší, než je celostátní průměr
ve 3 testech
- Adam Dušek, Jan Chouň
ve 2 testech
- Kryštof Kotiš (Čj, Prv), Zoe Maršalková (Čj, Prv), Justýna Mašková (Čj, M)
v 1 testu
- Roman Jedlička (M), Josef Král (Čj), Jaroslav Leňko (Čj), Karolína Strolená (Čj),
Michal Valenta (Čj), Lukáš Weber (Prv), Růžena Šrámková (M)
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 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 Blovice
Gymnázium Blovice

4
- 0,500
1
- 0,267
1
- 0,222
6
- 0,213
Srovnání výsledků žáků na konci 5.ročníku v naší škole a v 1.pololetí 6.ročníku na následné škole. V tabulce je
uvedeno 6 našich absolventů.
Další dva žáci, kteří opustili naši školu, nebyli do průměru započítáni. Jeden z nich byl hodnocen slovně ve
všech předmětech (Waldorfská základní škola Dobromysl, Plzeň) a druhý žák nebyl hodnocen vůbec (ZŠ
Nepomuk; důvody nám nejsou známy).
Většinou se žáci pohoršili jen o jeden stupeň, v některých předmětech se naopak zlepšili. Jedna žákyně se
pohoršila v 1 předmětu o stupně dva (Vl - Z). Velké uznání patří žákyni, která si udržela své hodnocení z naší
školy a měla i v následné škole (ZŠ Nepomuk) samé jedničky.
S výsledky našich žáků v 1.pololetí 6.ročníku jsme spokojeni.

 Výsledky testování školy ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 - 5.
ročník; 9.5. – 26.5.2017
Anglický jazyk

Český jazyk

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017
- 26 -

Člověk a jeho svět

 Sportovní výkony našich žáků
Ve škole máme výborné sportovně nadané žáky. Umístění žáků na sportovních soutěžích je uvedeno výše
v kapitole Soutěže. Nejlepším sportovcem byl vyhlášen Kryštof Kotiš ze 3.ročníku.

 Hodnocení plnění plánu práce školy
V průběhu školního roku 2016/17 byly postupně naplňovány body ročního plánu. Žáci jednotlivých ročníků
v rámci výuky dosáhli výchovně vzdělávacích cílů a splnili výstupy ŠVP ZŠ Vrčeň. Ve všech předmětech byl
kladen důraz na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Mnoho žáků využívalo nabídky širokého spektra
zájmových útvarů, které pokrývaly mnoho oblastí osobnostního rozvoje. Vyučující dbali na dodržování zásad
jednotného hodnocení žáků, podpora morálních hodnot žáků se uskutečnila pomocí celoročního programu „I z
nás budou dospělí“. Osobnostní potenciál žáků byl rozvíjen též prostřednictvím tematických besed, divadelních
představení a exkurzí. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byl poskytován individuální přístup
pedagogů, důsledně byla u těchto žáků dodržována doporučení pedagogicko-psychologické poradny, dařilo se
tyto žáky začleňovat do kolektivu. Prostřednictvím několika akcí v rámci vyučování i družiny se i nadále
posilovaly vztahy rodiny a školy. Byly uskutečněny všechny naplánované akce a projektové dny. Žáci se
zapojili do charitativních programů – Květinový den, pomoc útulku Storgé. Členové pedagogického sboru
realizovali naplánované akce DVPP. (zpracovala Mgr. Alena Vodičková)
Plán byl plněn v následujících oblastech:
1. Výchovně vzdělávací cíle
2. Dokumenty, podklady pro evaluaci školy
3. Učební plán a organizace školního roku 16/17
4. Plán práce s integrovanými žáky
5. Preventivní program
6. Plán projektových dnů a akcí ve škole a ve školní družině
7. Plán pedagogických událostí a provozních porad, vzájemné hospitace a metodická vedení
8. Plán přidělených funkcí na škole
9. Plán rozdělení tříd, úvazků, předmětů a zájmových útvarů
10. Plán DVPP
11. Plán dovolených
12. Plán kontrolní a hospitační činnosti ředitele školy
13. Škola, veřejnost a jiné organizace
14. Modernizace a úpravy školní budovy
15. Hodnocení celoročního projektu
16. Společné metodické postupy
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 Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti
Letošní školní rok byl, dle mého pohledu, klidný. Naše ministerstvo nám sice opět nadělilo změny, ale myslím,
že jsme tyto změny zvládli výborně. V naší škole žáci nepocítili žádné změny. Všechny úkoly jsme zvládli,
šikovné kolegyně vždy dokázaly vymyslet nějakou novou akci nebo událost pro děti. Bez tvořivých a velmi
šikovných kolegyň by zvládnutí celého školního roku bylo velmi obtížné. Velmi děkuji všem za jejich práci.
V letošním školním roce vládne školství inkluze. I my jsme konfrontováni se zákony a vyhláškami, které se dané
problematiky týkají. Snad jsme se této nové pozice dobře zhostili. Pevně věřím, že ano, protože inkluze v naší
škole probíhala již před schválením těchto upravených pravidel. Vše, co jsme pro žáky dělali dříve, děláme i
nyní, jen na vše musíme mít Plán podpůrné péče (PLPP). To, co je teď napsané v PLPP jsme stejně dříve dělali,
jen jsme to povinně nepsali, nevyhodnocovali, nezatěžovalo nás to administrativně, organizačně. S inkluzí je
spojeno plno formalit od nejjednodušších podpisů daných dokumentů až po vyplňování statistických výkazů.
Žáci, kteří potřebují naši pomoc, se určitě v naší škole cítili výborně. Myslím si, že si cítili výborně i žáci, co
pomoc nepotřebují. To je naše přednost, ale zároveň i zátěž. Pedagogicko-psychologická poradna o naší práci ví
a většinou dává zdravotně indisponovaným žákům doporučení vzdělávat se v naší škole. V mnoha případech
zastupujeme speciální školu bez odbornosti a navíc máme "zdravé" děti, které také potřebují pomoc. Nejsme
odborníci - speciální pedagogové, abychom zajistili správný průběh vzdělávání dítěte např. s vadami zraku,
sluchu, mentálním postižením (v málotřídní škole již teď učíme 2 ročníky každý dle jiného obsahu, při dítěti s
upravenými osnovami bychom vlastně učili ročníky tři). Máme rádi odlišnosti, ale nezvládneme všechno.
V naší škole jsou od září 2016 žáci-cizinci. Vůbec nemluvili česky. Potřebovali pomoc? Ano, potřebovali. Jenže
nikdo jim žádné podpůrné opatření nenapsal. A tak jsme všichni společně bojovali, bez papíru. Oba kluci jsou
velmi spokojeni, o čemž svědčí i kladné ohlasy jejich rodičů.
Kolegyně jsou unavené, bojí se, co bude dál, co nás čeká. Stejně se cítím i já jako ředitel školy. A my musíme
vzít do školy všechny postižené děti až do výše kapacity školy. Právo odmítnout nějakého žáka nemáme.
Kde jsou zdravé děti? Zdravé děti tak nějak plavou s proudem. Vždyť letos je tématem inkluze.
Ale nebojte se. O vaše děti je postaráno. Všichni, tedy ti zdraví i nemocní, se letos naučili plno věcí od čtení,
psaní až k poznání dějin naší vlasti. Ve vypisování obsahu učiva nemá cenu pokračovat, protože to sami, vážení
rodiče, dobře znáte. Vaše děti se naučily a budou se nadále učit další věci. Nejsou sice vidět, ale umí je. Někdo je
umí lépe, někdo hůře, ale společně snad vše dotáhneme k dokonalosti. Pomoc druhým, ohleduplnost, vzájemná
úcta, tolerance, ochota – to je jen malý výčet toho, co opravdu není vidět na první pohled a přesto to vaše děti
denně zažívají. V malých kolektivech získávají zkušenosti a kompetence, dovednosti do života, umí se
vzájemně pochopit, pomáhat si, jsou z naší strany k tomu cíleně vedeni. Myslíme si, že čím více zkušeností a
zážitků budou mít, tím lepší jsou pak jejich vědomosti, znalosti a zodpovědné jednání. To, že mají možnost se
setkat s žáky s individuálními potřebami, z různého sociálního prostředí, s prací asistentů jim otvírá jen další
dveře k poznání a k správnému rozhodování.
Hodnocení celého roku provedla kolegyně Mgr. Blanka Palečková v rámci hodnocení Preventivního programu
školy (viz výše) a myslím, že hodnocení je pozitivní a můžeme i letos být pyšní na svoji práci.
My, pedagogičtí pracovníci, se denně snažíme, aby se vaše děti ve škole cítily výborně, aby pocítily radost
z úspěchu, aby byly spokojené a nechtělo se jim domů, aby uměly to, co by umět měly, aby dodržovaly pravidla,
která jsme si jako škola stanovili. Ne vždy se naše snaha sejde s pochopením žáků, někdy některých rodičů.
Přesto jsme tady a od září zase budeme. Budeme tu pro vás a pro vaše děti.

Datum: 25.7.2017

Zpracoval:
Mgr. P a v e l M a r š a l í k , ředitel ZŠ Vrčeň
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Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 30.8.2017.
Mgr. Blanka Palečková …………...……………… Mgr. Hana Jedličková…….………………..……
Mgr. Jitka Zemanová …………………………….. Eva Šlajerová …………………………………
Jana Kubíková ……………………………………. Mgr. Hana Cejpová……………………………….
Johana Sýkorová ………………………………
Školská rada schválila znění výroční zprávy 31.8.2017.

