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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
30.9.2018)
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-12165/2016-1 Organizace školního roku 2017/2018 v základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.
Další volné dny
Ředitelské volno
29.září 2017
Pátek
Omezený provoz školy – nejde elektrický proud a 30.října 2017
Pondělí
netopí se (po orkánu Herwart)
Ředitelské volno
30.dubna 2018
Pondělí
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 Učební plán
Školní vzdělávací program základního vzdělávání I z nás budou dospělí; datum vydání
1.9.2007 (1. – 5.ročník)
Změna učebního plánu od 1.9.2016:
Vyučovací předmět
1.ročník
2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

7+1
3
4+1
1
2+1

7+1
3
4+1

7+1
3
4+1

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

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

5+4

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

0

0

0

0

Disponib.čas.dotace

4

4

3

2

3

16

16

Celková dotace

20

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

4

7+2
0+1
4+1

2

2

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

0,5
0,5

33
9
20
1
12
12
10
5

 Součásti školy
Název součásti

Kapacita

Základní škola
Školní družina

16 / 17
85
60

Počet žáků

17 / 18
85
75

16 / 17
70
60

17 / 18
70
67

Počet tříd, oddělení Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
16 / 17 17 / 18
16 / 17 *
17 / 18 *
4
4
5,9687
6,1616
2
3
1,6245
1,7858

 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 30.9.2017).
Vrčeň
21 žák
Čečovice
7 žáků
Dvorec
10 žáků
Kladrubce
1 žák
Srby
4 žáci
Nepomuk
5 žáků
Liškov
2 žáci
Blovice
2 žáci
Klášter
4 žáci
Čížkov
1 žák
Myslív
2 žáci
Měrčín
1 žák
Zahrádka
1 žák
Čmelíny
1 žák
Dožice
2 žáci
Prádlo
2 žáci
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Čepinec
2 žáci
Sedliště
1 žák
Červené písmo – žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň

Kramolín

1 žák

 Specializované a speciální třídy
Žádné.

 Integrovaní žáci a práce asistenta pedagoga
Integrovaní žáci









OŠMS souhlasí se zřízením funkce asistenta pedagoga na základě předložených žádostí školy:
o ŠMS/8832/17 ze dne 17.7.2017: od 1.9.2017 do 31.8.2018 s úvazkem 0,50 v základní škole a 0,25
ve školní družině
o ŠMS/8833/17 ze dne 17.7.2017: od 1.9.2017 do 31.1.2018 s úvazkem 0,53
o PK-ŠMS/14023/17 ze dne 23.11.2017: od 1.1.2018 do 31.8.2018 s úvazkem 0,75 v základní škole
a 0,25 ve školní družině
o PK-ŠMS/15320/17 ze dne 2.1.2018: od 1.1.2018 do 31.12.2018 s úvazkem 0,50
o PK-ŠMS/2008/18 ze dne 5.2.2018: od 1.2.2018 do 29.2.2020 s úvazkem 0,50
K této práci mají všechny pracovnice náležité oprávnění a studium zakončené obhajobou závěrečné práce
nebo zakončeným studiem magisterského oboru v oblasti pedagogických věd.
Zpracovány IVP pro všechny žáky, které byly odsouhlaseny Pedagogicko - psychologickými poradnami
v Plzni (prac. Plzeň - jih a Klatovy) a SPC Plzeň
Integrovaní žáci budou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu I z nás budou dospělí, datum
vydání 1.9.2007.
Evidence integrovaných žáků (včetně termínů, atd.) vede Mgr. Hana Jedličková.
Za vše zodpovídá ředitel školy.
Žáci dle původní klasifikace (do 31.8.2016 do 31.1.2018):
o Zdravotní postižení – Šrámková (AP)
o Sociální znevýhodnění – Šrámková
29.6.2018

1.ročník

4 žáci

2.ročník

2 žáci

3.ročník

3 žáci

4.ročník

6 žáků

5.ročník

2 žáci

3.PO
3.PO
2.PO
1.PO
2.PO
1.PO
2.PO
3.PO
2.PO
3.PO
2.PO
3.PO
1.PO
1.PO
1.PO
1.PO
2.PO

DOP (PM)
DOP (PJ)
DOP (PJ)

IVP
IVP
IVP

DOP (PJ)

IVP

PLPP
PLPP
DOP (PJ)
DOP (PJ)
DOP (PJ)
DOP (PJ)
DOP (PJ)
DOP (PJ)
DOP (PJ)

IVP
IVP
IVP
IVP
PLPP
IVP

DOP (PJ)
DOP (PJ)

PLPP
PLPP
PLPP
PLPP
PLPP

9/17 – 8/18
3/18 – 2/19
5/18 – 6/20
4/18 – 8/18
11/17 – 11/19
10/17 – 8/18
4/18 – 1/20
1/18 – 12/18
9/17 – 6/18
2/18 – 2/20
11/16 – 9/18
1/18 – 12/18
9/17 – 6/19
9/17 – 8/18
9/17 – 6/19
9/17 – 8/18
9/17 – 6/19

NFN + AP
NFN + AP

NFN
NFN
NFN + AP
NFN + AP
NFN
NFN + AP

Celkem
17
Školní rok 2017/18 zakončujeme s počtem 17 integrovaných žáků, kteří mají vyšetření v PPP a v SPC nebo
byli diagnostikováni školou (23,61 % z celkového počtu 72 žáků). Všichni žáci jsou vzděláváni podle školního
vzdělávacího programu I z nás budou dospělí, s datem vydání 1.9.2007.
Z tohoto počtu mělo 9 žáků stanoven a vypracován individuální vzdělávací plán (12,5 % z celkového počtu 72
žáků).
Asistenti pedagoga pracovali s 5 integrovanými žáky (6,66 % z celkového počtu 72 žáků).

Asistentská práce se žáky 2017/18
Dohoda o provedení práce –
 Pedagogický pracovník 6 / PP 6 (1.1.2017 – 31.12.2017)
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 Pedagogický pracovník 5 / PP 5 (1.1.2017 – 31.12.2017 a od 1.1.2018 – 31.12.2018)
 Pedagogický pracovník 10 / PP 10 (1.1.2018 – 31.12.2018)
Pracovní poměr –
 Pedagogický pracovník 7 / PP 7 (na dobu neurčitou)
 Pedagogický pracovník 3 / PP 3 (na dobu určitou do 31.7.2019)
 Pedagogický pracovník 8 / PP 8 (na dobu určitou do 31.7.2018)
 Pedagogický pracovník 9 / PP 9 (na dobu určitou do 31.7.2018)
Žáci pracovali s asistentem, pokud asistent neměl jinou náplň práce (zastupování za nemocné kolegy, školení,
nemoc). Po celý rok bude dodržován Individuální vzdělávací plán žáka.
Změny úvazků AP:
od 1.9.2017
od 1.1.2018
od 1.2.2018
VH
úvazek
VH
úvazek
VH
úvazek
PP 7
7
0,1750
5
0,1250
9
0,2250
PP 3
14
0,3500
4
0,1000
5
0,1250
PP 8
20
0,5000
27,5
0,6875
33,5
0,8375
PP 5
8
DPP
1
DPP
3
DPP
PP 6
0
DPP
PP 9
20
0,5000
25
0,6250
PP 10
1
DPP
celkem
49
1,025
57,5
1,4125
76,5
1,8125
Vysvětlivky: PP = pedagogický pracovník

Vzdělávání nadaných žáků 2017/18
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
nové židle pro veřejné akce, pomůcky pro tělesnou výchovu, pomůcky pro integrované žáky, koše na tříděný
odpad, stavebnice, boby, koloběžku, nový fotoaparát, pomůcky na AJ a další drobné věci (knihy, nové
učebnice,…).
Opravy a rekonstrukce budovy:
Během školního roku došlo k opravě kotle, což byla asi jediná velká oprava. Vzhledem k plánované rekonstrukci
v budově jsme o letošních hlavních prázdninách nemalovali žádnou z místností. Během hlavních prázdnin došlo
k opravám na WC, seřízení oken, drobné opravy elektroinstalace, oprava hlavní antény pro internet.

 Školská rada
Na srpnovém jednání školské rady byly schváleny dokumenty:
 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017
 Školní řád - Příloha 5 (platná od 1.9.2017)
 Vnitřní řád školní družiny 2017/2018
Diskutovalo se o obsahu jednotlivých schvalovaných dokumentů, šk. rada byla informována o organizaci
školního roku 2017/2018, včetně obsazenosti tříd a vyučujících, projednala nástup nové pracovnice na pozici
AP, výhledově případně také další změny v pozici AP dle rozhodnutí PPP v Plzni v 1.pololetí školního roku
2017/18, byla seznámena se změnami v úplatě za zájmové útvary a ŠD, rodiče se neobrátili s žádným případným
dotazem na zástupce za rodiče p. Bc. Kotišovou, zástupce za obec p. Mgr. Roušalová se vyjádřila pozitivně
k projektu obce na přístavbu školy, její využití a účel, včetně výhledového řešení v případě realizace projektu,
školská rada byla seznámena s průběhem prací ve škole v době hlavních prázdnin v roce 2017.
V listopadu 2017 se uskutečnily volby nových členů školské rady na období roků 2010 – 2020. Zákonní zástupci
žáků zvolili paní Lenku Strolenou jako svého zástupce do Školské rady ZŠ Vrčeň. Za pedagogické pracovníky
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byla zvolena Mgr. Blanka Palečková, která se později stala předsedkyní školské rady a za zřizovatele byla
jmenována paní Mgr. Lenka Roušalová.
Po novém roce 2018 ředitel školy svolal na základě Zákona 561/2004 Sb. první jednání nově zvolené školské
rady ZŠ Vrčeň. Členy školské rady ředitel školy seznámil s obsahem novelizovaného Zákona 561/2014 Sb.,
předal znění v tištěné podobě všem členům školské rady. Seznámil členy se zřizovací listinou školské rady ZŠ
Vrčeň¸ volebním řádem. Byl doplněn seznam jmen a adres členů ŠR, který byl předán zřizovateli k podpisu.
Členové ŠR ZŠ Vrčeň byli seznámeni s výsledky voleb do ŠR ZŠ Vrčeň. Členové ŠR ZŠ Vrčeň mezi sebou
zvolili svého předsedu. Stala se jí Mgr. Blanka Palečková. Členové ŠR ZŠ Vrčeň byli seznámeni s jednacím
řádem, přijali jej a jeho znění podepsali. Od dalšího jednání bude postupováno podle tohoto jednacího řádu.
Členové ŠR převzali výňatek z novely zákona o školských radách a prodiskutovali jej. Projednali informaci o
přípravě školních akcí určených k udržení počtu žáků ve škole (Projekt Budu školák, zápis do 1.ročníku).
Vyslechli informaci o projektu na modernizaci školy, projektu obce, která bude žádat o podporu přes MAS
Nepomuk.

 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 nezúčastnili žádného sportování.

 Školní úrazy
Zapsané úrazy žáků od 1.9.2017 do 29.6.2018.
Celkem 32 zaznamenané úrazy. Záznam o úrazu byl vyplněn u pěti z uvedených úrazů.
Na pracovišti byl – nebyl pracovní úraz zaznamenaný v knize úrazů.

 Pedagogické rady, porady, dokumenty školy
Pedagogové se sešli na 5 pedagogických poradách a 4 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 na základě předložených žádostí školy:
o ŠMS/8832/17 ze dne 17.7.2017: od 1.9.2017 do 31.8.2018 s úvazkem 0,50 v základní škole a 0,25
ve školní družině
o ŠMS/8833/17 ze dne 17.7.2017: od 1.9.2017 do 31.1.2018 s úvazkem 0,53
o PK-ŠMS/14023/17 ze dne 23.11.2017: od 1.1.2018 do 31.8.2018 s úvazkem 0,75 v základní škole
a 0,25 ve školní družině
o PK-ŠMS/15320/17 ze dne 2.1.2018: od 1.1.2018 do 31.12.2018 s úvazkem 0,50
o PK-ŠMS/2008/18 ze dne 5.2.2018: od 1.2.2018 do 29.2.2020 s úvazkem 0,50
 Upravení kapacity školní družiny: rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje, OŠMS s platností od 1.9.2017, č.j.
ŠMS/5491/17; navýšení kapacity Školní družiny (115 500 235) na 75 žáků.

2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 Přehled o zaměstnancích školy
Počet všech pracovníků *
2016 / 17
2017 / 18
11 / 8,4062
11 / 8,8854
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

Počet pedagogických pracovníků *
2016 / 17
2017 / 18
9 / 7,5932
9 / 7,9474

 Dosažené vzdělání pedagogických pracovníků
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
1.9.2017
Ř

Vysokoškolské magisterské

Učitelé
1.stupně
1,0000

Vychov.
ŠD

Asistent
pedagoga

Celkem
úvazky
1,0000
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PP 1
PP 2
PP 3
PP 4
PP 5
PP 6
PP 7
PP 8

Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské - studující
Střední s maturitou pedagogické
Střední s maturitou + doplňující ped. stud. na VŠ
Střední bez maturity

Změny ve 2.pololetí
1.2.2018
Ř
PP 1
PP 2
PP 3
PP 4
PP 5
PP 6
PP 7
PP 8
PP 9
PP 10

Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské - studující
Střední s maturitou pedagogické
Střední s maturitou + doplňující ped. stud. na VŠ
Střední bez maturity
Vysokoškolské bakalářské
Střední s maturitou pedagogické

1,0000
1,0000
0,3638
1,0000
0,3638
0,4090

DPP

0,3500
DPP

0,8750
0,9108

7/5,1366

3/1,7858

0,1750
0,5000
4/1,0250

Učitelé
1.stupně
1,0000
1,0000
1,0000
0,8638
MD
0,8638
0,4091

Vychov.
ŠD

Asistent
pedagoga

7/5,1367

0,1250
DPP
0,8572
0,8928

DPP
3/1,7500

0,2250
0,8375
0,6250
DPP
4/1,8125

1,0000
1,0000
0,7138
1,0000
0,3638
1,2840
1,0858
0,5000
9/7,9474

Celkem
úvazky
1,0000
1,0000
1,0000
0,9888
0,8638
1,2663
1,1178
0,8375
0,6250
9/8,6992

 Věkové složení pedagogických pracovníků k 30.9.2017
Počet ped.pracovníků – přepočtený Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk (9 pedagogických
stav
(ředitel, 6 učitelů, 2 vychovatelky a pracovníků)
3 asistenti pedagoga)
9 / 7,9474
18,58
41,55

 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
1.9.2017
Ř
PP 1
PP 2
PP 3

Metodik prevence

Učitelé 1.stupně
Ano – 12 hodin
Ano – 22 hodin
Ano – 22 hodin
Ne – 8 hodin

Vychov.
ŠD

Asistent
pedagoga

Ano

Ano

Hv 2,3, Prv 1, Pč 1, Vl 5,
Vv 1

PP 4
Ano – 22 hodin
PP 5
Ano – 8 hodin
Ano
PP 6
Ne – 9 hodin
Ano
Tv 1,3,4,5; Hv 1,4,5;
PP 7
Ano
Ano
PP 8
Ano
V 1.pololetí jsme vyučovali 103 vyučovací hodiny, z toho bylo odučeno 17 hodin bez potřebné kvalifikace, což
je 16,50 % a 86 kvalifikovaně, což je 83,50 %.
Změny ve 2.pololetí
1.2.2018

Učitelé 1.stupně

PP 3

Ne – 19 hodin

PP 4
PP 5

MD
Ano – 19 hodin

Vychov.
ŠD

Asistent
pedagoga
Hv 2,3, Prv 1, Pč 1, Vl 5,
Vv 1, Prv 3, Čj 3
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PP 9
Ano
PP 10
Ano
Ano
Ve 2.pololetí jsme vyučovali 103 vyučovací hodiny, z toho bylo odučeno 28 hodin bez potřebné kvalifikace, což
je 27,18 % a 75 kvalifikovaně, což je 72,82 %.

 Personální změny
Pedagogičtí pracovníci
V průběhu školního roku došlo k následujícím změnám u pedagogických pracovníků školy:
- odchod kolegyně na mateřskou dovolenou
- změny úvazku u asistentů pedagoga, vychovatelek ŠD
- nástup nové kolegyně do ŠD a na pozici asistent pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci
U nepedagogických pracovníků došlo během školního roku ke změně, která souvisí s dlouhodobou nemocí
pracovnice. Zastupuje ji jiná pracovnice na Dohodu o provedení práce od ledna 2018.

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací akce
Okruh vzdělávání
Vedoucích pracovníků
Cizí jazyky
SIPVZ a ICT
Inkluze, integrace
RVP ZV
Zvyšování odbornosti

Počet akcí
3
0
0
1
0
7

Celkem

Počet ped.pracovníků
Ředitel – 3

AP – 1
Ředitel - 2
Učitelka – 4
Vychovatelka – 1
11

11

Číslo kurzu

Jméno

Název akce

Počet
hodin

Cena

17-000501
17-000625

Ř

Činnost školní družiny

4 VH

450,- KCVJŠ

24.11.2017

Ř

Čtení a psaní v 1.třídě – komplexně a
prakticky

4 VH

600,- KCVJŠ

3.10.2017

Ř

Pedagog a paragrafy ve škole

5 VH

0,-

MAS

9.1.2018

PP 2

Pedagog a paragrafy ve škole

5 VH

0,-

MAS

9.1.2018

PP 1

Podpora komunikačních dovedností dětí a
žáků MŠ a 1.stupně ZŠ – logopedický
asistent

60
VH

8400,-

INFRA
s.r.o.

9.9., 10.9.,
23.9., 24.9.,
7.10.2017

Ř

Supervize pro ředitele

4 VH

0,-

MAS

31.1.2018

PP 9

Specifické poruchy učení jako celoživotní
zátěž

6 VH

600,- KCJVŠ

3.5.2018

PP 6

Hry a cvičení s pohybem trochu jinak

4 VH

500,- KCVJŠ

18.4.2018

PP 2

Čtení a psaní v 1.třídě

4 VH

0,-

MAS

14.5.2018

Ř

Cesta ke čtenářské gramotnosti

4 VH

0,-

MAS

17.5.2018

PP 5

Cesta ke čtenářské gramotnosti

4 VH

0,-

MAS

17.5.2018

MŠMT
149/2016-198
MŠMT
149/2016-198
MŠMT42007/20152-869
Bez
osvědčení

17-000351
17-000559

Školitel

Termín
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Vzdělávací instituce
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň
MAS Nepomuk
INFRA, s.r.o.

4
6
1

Délka trvání vzdělávací akce
Jednodenní vzdělávací akce
Vícedenní vzdělávací akce
Celoroční vzdělávací akce

10
1
0

Financování jednotlivých školení
Počet seminářů
0
11

Samoplátci
Financováno z DVPP

Cena kurzů
0,-Kč
10.550,-Kč

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Žádný z pracovníků nebyl zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

 Pedagogická praxe
Nikdo nevykonával na naší škole pedagogickou praxi.

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

Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
0
3

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

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

13

1
14 / 10 dívek
0 / 0 dívek
2 / 0 dívek
0 / 0 dívek
7 / 7 dívek

 Přijatí žáci v průběhu školního roku
V období od 1.9.2017 do 30.6.2018 do naší školy nastoupili dva noví žáci.
Během hlavních prázdnin se přihlásili další tři žáci, kteří nastoupí v září do školy.

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

2
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
1
9
0
0
Ze 3.ročníku odešla z důvodu odchodu staršího sourozence ze školy 1 žákyně do ZŠ Pačejov.
Z 5.ročníku žáci odcházejí do ZŠ Nepomuk (6), do ZŠ Pačejov (1), do ZŠ Kasejovice (1) a na Gymnázium
Blovice (1).
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
 Prospěch žáků
Prospěch – celková statistika školního roku 2017/18
1.pololetí
Celkem žáků
70
Prospělo s vyznamenáním
57
Prospělo
13
Neprospělo
0
Nehodnoceno
0
Hodnoceno slovně
0
Prospěch 1,00 – žáků
33
Dostatečný prospěch – žáků
2 (4x)
Nedostatečný prospěch – žáků
0 (0x)

2.pololetí
72
55
17
0
0
0
35
3 (7x)
0 (0x)

 Chování žáků
Snížený stupeň z chování

Počet žáků
1.pololetí
0
0

- 2.stupeň
- 3.stupeň

2.pololetí
1
0

 Výchovná opatření
Pochvaly a jiná ocenění
Kázeňské pochvaly – souhrn 2017/18
Pochvalný list
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy na
vysvědčení
Celkem pochval ve čtvrtletích
Celkem udělených pochval

1.čtvrtletí
3
16
0

2.čtvrtletí
0
11
10

19

21

3.čtvrtletí
0
12
0

4.čtvrtletí
1
19
20

12

Celkem
4
58
30

40

92

4.čtvrtletí
5
2
1
1
0
0
9

Celkem

92

Kázeňské tresty
Kázeňské tresty – souhrn 2017/18
1.čtvrtletí
4
3
0
0
0
0
7

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
0
1
0
0
0
2

3.čtvrtletí
3
2
1
0
0
0
6

13
7
3
1
0
0
24

24

 Zameškané hodiny
Přehled zameškaných hodin
Zameškané hodiny za 1. pololetí 2017/18
Omluvené hodiny
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Celkem




479
582
701
541
153
2 456

Omluvené hodiny –
průměr
34,21
36,38
50,07
31,82
17,00
35,09

Neomluvené hodiny
0
0
0
0
0
0

Evidence zameškaných hodin byla uzavřena za 1.pololetí školního roku k 26.1.2018.
Žáci, jejichž zameškané hodiny jsou v rozmezí 100 až 199 hodin: 3 žáci

Neomluvené hodiny –
průměr
0
0
0
0
0
0

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
- 10 -

Zameškané hodiny za 2. pololetí 2017/18
Omluvené hodiny
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Celkem






719
849
744
637
442
3 391

Omluvené hodiny –
průměr
51,36
49,94
49,60
37,47
49,11
47,10

Neomluvené hodiny
0
0
0
0
0
0

Neomluvené hodiny –
průměr
0
0
0
0
0
0

Evidence zameškaných hodin byla uzavřena za 2.pololetí školního roku k 22.6.2018.
Žáci, jejichž zameškané hodiny přesahují hranici 100 hodin: 4 žáci
Žáci, jejichž zameškané hodiny přesahují hranici 200 hodin: žádný žák

Zameškané hodiny celkem
Zameškané hodiny neomluvené
Nejvyšší
průměrný
počet
zameškaných hodin

1.pololetí
2 456 hodin
0 hodin
3.ročník
(50,07 hodin / žáka)

2.pololetí
3 391 hodina
0 hodin
1.ročník
(51,36 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
Doba
Zodpovídá
Určení
Pondělí
Týdně od 10 do 01
13,00 – 13,45
Mgr. Jitka Zemanová
4. – 5.r.
Práce s počítačem
Pondělí
Týdně
13,00 – 14,30
Johana Sýkorová
1. – 5.r.
Flétnička
Úterý
Měsíčně
13,00 – 15,00
Jitka Kahounová
1. – 5.r.
Hliněný kroužek
Úterý
1x za 14 dnů
13,00 – 13,45
Jana Kubíková
1. – 5.r.
Sportovní hry
Úterý
Týdně
11,30 – 12,50
Johana Sýkorová
1.r.
Anglický jazyk
Úterý
15,00 – 15,30
Eva Šlajerová
1. – 5.r.
Začínáme s kytarou Týdně
Středa
Týdně
13,00 – 13,45
P.Ing. Jiří Špiřík, Th.D. 1. – 5.r.
Náboženství
Středa
1x za 14 dnů
13,00 – 15,00
Johana Sýkorová
1. – 5.r.
Šikulové
Středa
1x za 14 dnů
13,00 – 15,00
Johana Sýkorová
3. – 5.r.
Matematika+
Čtvrtek
1x za 14 dnů
14,00 – 14,45
Eva Šlajerová
1. – 5.r.
Hry s hudbou
Pátek
1x za 14 dnů
13,00 – 14,30
Eva Šlajerová
1. – 5.r.
Míčové hry

 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
Místnost
Denně
Neomezeno
vychovatelky ŠD
Šk.zahrada, tělocvična
Školní družina
Pondělí, pátek 17,00 – 18,30
Josef Baumruk
Tělocvična
Fotbalová přípravka
Úterý
18,30 – 19,30
Mgr. Lenka Roušalová Tělocvična
Cvičení žen – fitbally
Středa
16,30 – 17,30
Vlasta Jankovičová
Tělocvična
Cvičení pro zdraví
Středa
14,00 – 17,00
Mgr. Petra Tuháčková Učebny
Náprava řeči
Středa
15,35 – 17,00
Jana Kubíková
Učebna, tělocvična
Klub Pathfinder
Pátek
15,00 – 17,00
Strolená Lenka,
Tělocvična – podle
Soptík (hasičský
Chouň Tomáš
potřeby kroužku
kroužek)
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 Akce školy
Jednotlivé akce a třídní projekty
Září
Zahájení školního roku 2017/18
Září
Sportovní den FK Nepomuk
Září
Den třídy – seznámení, sociální hry, třídnické práce
Září
Dopravní hřiště Blovice
Říjen
Sv. Václav – seznámení s osobností, symboly, význam
Říjen
Sv. Václav – informace o životě, svátek, myšlenková mapa
Říjen
Vznik Československa – význam a důležitost
Říjen
Halloween – tradice, symboly, postavy, písničky
Říjen
Muzikohraní
Říjen
Divadlo Kuba – O chytré princezně a líném Honzovi
Listopad
Dravci – letové ukázky
Listopad
Vánoční fotografování žáků
Listopad
Vánoční dílna
Prosinec
Mikulášská nadílka
Prosinec
Čertovský den a mikulášská nadílka – hodnocení chování,
sebehodnocení
Prosinec
Vánoční školní jarmark
Prosinec
Třídní Vánoce – zvyky, tradice, symboly, dárky
Prosinec
Advent – beseda o Vánocích
Leden
Mobilní planetárium – Den polytechniky ve spolupráci s MAS
Nepomuk
Leden
Divadlo Dráček – Zimní radovánky
Leden
Tři králové
Leden
Betlém – návštěva kostela sv. Vavřince ve Vrčeni
Leden
Ukončení 1.pololetí školního roku
Březen - květen
Plavání
Březen - duben
Budu školák – 3 setkání
Březen
Velikonoce, Morana – vynášení, básně, Létečko
Březen
Velikonoce – zvyky, tradice, symboly, cizina
Duben
Čarodějnice – zvyky, tradice, 1. květen
Duben
Sběr druhotných surovin
Duben
Dopravní hřiště Blovice
Duben
Spolupracujeme – učíme se kompetencím
společná hodina VV4/PRV2
Duben
Fotografování žáků
Duben
Zápis žáků pro školní rok 2018/19
Květen
Květinový den
Květen
Školní výlet – město Písek
Květen
Vycházka na vrch Štědrý
Červen
Divadlo Dráček – O malé velrybě
Červen
Mezinárodní den dětí – soutěže na školní zahradě – Jsme
námořníci na jedné lodi
Červen
Hodnocení akcí za školní rok – udělování smajlíků
Červen
Účast na Podmostní slavnosti v Plzni
Červen
Výlet k hasičům do Nepomuka
Červen
Výlet na kolech – ZŠ, Nový rybník u Žižkov a zpět
Červen
Zakončení školního roku 2017/18 – rozdání vysvědčení,
zhodnocení školního roku

1. – 5. ročník
1. a 2. ročník
2. ročník
4., 5. ročník
3. ročník
2. ročník
3. ročník
3. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
2. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
2. – 4. ročník
Děti z MŠ s rodiči
1. – 5. ročník
2. a 3. ročník
2. a 3. ročník
1. – 5. ročník
4., 5. ročník
4., 2. ročník
1. – 5. ročník
Děti z MŠ
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. – 5. ročník
3. – 5. ročník
5.ročník
1. – 5. ročník

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
15.ročník
1 vajíčko, 5 vajíček za 1 slepici, 5 slepic za 1 opici. Podstatou hry je fakt, že se dítě snaží
školního
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projektu

Recyklohraní
Ovoce do škol
Školní mléko
Narozeniny
v roce – setkání
tříd
Tradice
Rodiče vítáni
Plavecký kurz
Horažďovice

získat během roku co nejvíce opic. Vítězem hry není jen jeden žák, ale hra může mít i více
vítězů. Vyhodnocení celé hry bylo v červnu 2018.
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 vyměněny za věcné odměny
ovocné a zeleninové svačinky pro žáky zdarma; dodavatel Bovys od 1.9.2016
zájemci pravidelně odebírají 2x týdně dotované školní výrobky; dodavatel Laktea o.p.s.,
odebírání mléka není povinné
Oslava narozenin a ukončení ročních období (listopad, leden, květen a červen). Při setkání
tříd byly dále vyhodnocovány kredity (čtvrtletně), sběr kaštanů, proběhla prevence
chování, poučení na plavání, vyhodnocení soutěží Cvrček a Klokánek, prevence úrazů
(opakovaně), vyhodnocení sběru a celkové vyhodnocení kreditové soutěže.
Posvícení, Halloween, Mikuláš a čerti, Advent a Vánoce, Tříkrálová tradice,
Morana, Velikonoce, Čarodějnice, Den Země
Recertifikace a splnění podmínek pro získání titulu Rodiče vítáni byla opětovně získána
v květnu 2018; titul získán poprvé v březnu 2014.
Výuka plavání v 10 lekcích (20 vyučovacích hodin), plavecké styly, vytrvalost plavecký
výcvik od 7.3. do 16.5.; 2.-4.ročník

Sbírky pro potřebné
Český den proti rakovině - tzv. kytičkový den
Letošní sbírka Českého dne proti rakovině, která se konala 16. května 2018, byla již 22. ročníkem. Téma sbírky
bylo ,,Prevence nádorů tlustého střeva a konečníku''. Kupující si od našich dobrovolníků koupili kytičku
minimálně za 20 Kč a ke kytičce dostali leták s informacemi o rizikových faktorech nádorů a o možnostech
jejich prevence. Celkově dobrovolníci do vaků vybrali 3.454 Kč. Kupující byli ochotni za kytičku zaplatit větší
částku než zmiňovaných 20 Kč, protože jsme vybrali o 614 Kč více. Všem, kteří do sbírky přispěli nebo se
zapojili, moc děkujeme.
Nadace pro transplantaci kostní dřeně – www.kostnidren.cz; 500,-Kč; veřejnost

 Akce školní družiny
Stav k 31.10.2017
1.oddělení
2.oddělení
3.oddělení
Celkem
Z toho 1. a 2.ročník

Vychovatelka
PP 6
PP 7
PP 3

Název události
Odpoledne s domácími mazlíčky
(22. a 27.9.)
Dřevěná MiniZoo Ždírec (29.9.)
Havelské posvícení (9.-13.10.)
Úklid návsi (16.-20.10.)
Se světýlky za strašidýlky
(1.11.)
Slavnost spadaného listí ,
lampionový průvod (16.11.)
Andělské disko (5.12.)
Školní Vánoce (15.12.)

Počet dětí
26
26
15
67
28

Z toho dívek
11
10
7
28
11

Náplň události
Přehlídka a představení domácích mazlíčků

Účast žáci
41

Účast dosp.
49

Výlet vlakem do Ždírce v době ředitelského
volna
Pečení placek, seznámení s tradicí, zdobení
placek, soutěž o nejkrásnější placku
Hrabání listí
Seznámení s tradicí Památka zesnulých,
stezka odvahy, tradice cizí země - Halloween
Úklid zahrady, podzimní soutěže, průvod
s lampiony po vsi
Andělská přehlídka, tanec a soutěže
Jarmark, vystoupení žáků

10

2

65
40
60

4

48

37

38
70

3
200
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Vánoční nadílka (22.12.)
Tříkrálové hry (5.1.)
Dny sběratelů (24.-31.1.)
Den polytechniky (12.1.)
Hry na sněhu (22.1.)
Maškarní karneval (16.2.)
Piškvorky (5.-16.3.)
Velikonoční minijarmárek (27.28.3.)
Vaječné hody (5.-6.4.)
Žehnání pramene Dobrá Voda
(25.4.)
Den Země (23.4.)
Odpoledne plné kouzel a pokusů
(26.4.)
Noc kostelů (25.5.)

Vánoční tradice, rozbalení dárků
Soutěže v tělocvičně, trasa za hvězdou
(hledání úkolů po budově školy)
Výstava a představení sbírek
Pojízdné planetárium, prohlídka i pro
veřejnost
Sáňkování, bobování, stavění ze sněhu
Téma Námořníci, soutěže, přehlídka masek
Turnaj v piškvorkách, soutěžení v odděleních
ŠD
Prodej velikonočních výrobků

52
45

Soutěže a vaření s vajíčky
Vystoupení žáků v krátkém pásmu, opékání
buřtů
Stopovací hra a poznávačka větviček stromů
Pokusy, seznámení se s fyzikálními zákony

39
24

Vystoupení žáků v kostele sv.Vavřince ve
večerních hodinách (dobrovolná účast)
Tři svátky k nám letí, pro mámy, Přehlídka, ukázka práce zájmových útvarů,
táty a děti (1.6.)
tříd a družiny, pohoštění hostů
Nocování ve škole (21.-22.6.)
Soutěže, stopovací hra, prohlídka Barochova
mlýna, pouštění lodiček, nocování
Družinová minipouť (28.6.)
Soutěže na 10 stanovištích
24 akce, celkem účast 1111 žáků a 385 dospělých

58
56
66
48
60

22

8

65

13

43
51
5
49

45

33

1

45

1

 Účast v soutěžích
Sportovní soutěže:
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo Žinkovy;
Kategorie - Družstva
3.
Žaneta Chodorová, Kateřina Polanová
14 959
Růžena Šrámková, Justýna Mašková
Adam Jankovič, Jindřich Hrachovec
Daniel Hrábek, Kryštof Kotiš
Pořadí Jméno
Kategorie - Dívky 2007
1.
Kateřina Polanová
3.
Žaneta Chodorová
6.
Justýna Mašková
9.
Růžena Šrámková
Kategorie - Dívky 2008
1.
Eva Rychtaříková
2.
Josefína Velíková
3.
Karolína Strolená
Kategorie - Dívky 2009
1.
Emma Jabůrková
Kategorie - Dívky 2010
1.
Adéla Průchová
Kategorie - Chlapci 2007
1.
Adam Jankovič
3.
Jindřich Hrachovec
6.
Josef Šmídl
Kategorie - Chlapci 2008
1.
Kryštof Kotiš
2.
Daniel Hrábek

Body

Postup do krajského kola

2 641
2 416
1 915
1 532

Krajské kolo
-

2 156
1 821
1 685

Krajské kolo
Krajské kolo
-

2 020

-

1 719

-

2 444
2 049
1 875

Krajské kolo
-

3 122
2 421

Krajské kolo
Krajské kolo

Družstvo
nepostupuje do
krajského kola
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3.
David Polan
Kategorie - Chlapci 2009
2.
Matěj Jabůrek
5.
Jindřich Strolený
Kategorie - Chlapci 2010
1.
Oskar Kotiš

1 829

-

2 090
1 713

-

2 112

-

OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů - krajské kolo Tachov
Pořadí Jméno
Body
Postup do republikového kola
Kategorie - Dívky 2007
8.
Kateřina Polanová
2 485
Kategorie - Dívky 2008
6.
Josefína Velíková
1 932
7.
Eva Rychtaříková
1 852
Kategorie - Chlapci 2007
11.
Adam Jankovič
2 414
Kategorie - Chlapci 2008
2.
Kryštof Kotiš
3 314
Republikové kolo
9.
Daniel Hrábek
2 131
Do republikového kola postupuje jeden z našich žáků. Republikové kolo se koná v Brně ve dnech 6. a 7.září
2018.
Kryštof Kotiš získal na republikovém finále v Brně 6.místo ve své věkové kategorii.
Matematický klokan 2018
Kategorie Cvrček – 2. a 3.ročník
Okresní kolo
účast 8 žáků
1.místo
Nováková Eliška
2.místo
Velíková Josefína
3.místo
Rychtaříková Eva
Kategorie Klokánek – 4. a 5.ročník
Okresní kolo
účast 10 žáků
1.místo
Kuchynková Lucie
2.místo
Chouň Miloslav
3.místo
Kotiš Kryštof
Pythagoriáda 2017/18
Školní kolo
Kategorie – 5.ročník (+ dobrovolná účast několika žáků ze 4.ročníku)
účast 12 žáků
1.místo
Jankovič Adam
2.místo
Chouň Miloslav
3.místo
Kuchynková Lucie
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Pythagoriáda 2017/18
Okresní kolo
Kategorie – 5.ročník
účast 1 žák
17.-25.místo
Jankovič Adam
Ekologická soutěž:
Recyklohraní
9.11.2017
13.11.2017
20.11.2017
27.11.2017
13.3.2018
5.5.2018
14.5.2018
29.5.2018
12.6.2018
25.6.2018
27.6.2018

Sběr tonerů
Sběr baterií
Sběr baterií
Sběr baterií
Sběr tonerů
Sběr elektrozařízení
Sběr baterií
Sběr baterií
Sběr baterií
Sběr baterií
Sběr tonerů

1 plný sběrný box
24 kg
22 kg
23 kg
1 plný sběrný box
29 kg
23 kg
50 kg
25 kg
25 kg
1 plný sběrný box

Cart4Future
Ecobat
Ecobat
Ecobat
Cart4Future
Asekol
Ecobat
Ecobat
Ecobat
Ecobat
Cart4Future

Sběr surovin
15.5.2018 odvezen sběr firmou F.I.I. Group; noviny, letáky, časopisy (3 810 kg),
karton (1.115 kg), hliník (103 kg); železo (2 kg), PET víčka (280 kg); celková
hmotnost odpadu…..5.310 kg; částka za sběr surovin 6.515,50 Kč

 Spolupráce se školskými zařízeními







MŠ Vrčeň
o návštěva paní ředitelky Evy Beránkové na ukázkových hodinách v 1.ročníku ZŠ
o spolupořádání divadelních představení (představení v tělocvičně školy)
o nabídka projektu Budu školák do MŠ
o předávání informací o průběhu udělování odkladů školní docházky
o paní vychovatelka Šlajerová navštívila MŠ při dopolední činnosti předškoláků
o ukázka vystoupení pro Podmostní slavnost v Plzni
okolní úplné ZŠ – předávání informací o žácích po odchodu z naší školy (v 6. ročníku) – ZŠ Nepomuk, ZŠ
Žinkovy, Gymnázium Blovice
MŠ Čížkov - účast dětí z MŠ na divadelním představení v naší tělocvičně; nabídka projektu Budu školák;
návštěva dětí a paní ředitelky a prohlídka celé školy
ZŠ Lnáře – návštěva ředitele školy na Dni otevřených dveří
SVP Domažlice – spolupráce při pobytu naší žákyně v SVP, návštěva pedagogických pracovníků v SVP

 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
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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 Den polytechniky – návštěva veřejnosti v mobilním planetáriu (organizováno ve spolupráci s MAS
Nepomuk)
o dětský karneval na téma Námořníci – 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
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 16 dětí)
Článek v tisku – Učitelské noviny, pan Radmil Švancar napsal o škole článek v týdeníku Učitelské noviny
Ukázkové hodiny v 1.ročníku – téma Co už umíme; žáci 1.ročníku předvedli svoje dovednosti svým
rodičům i prarodičům, hodiny navštívila paní ředitelka MŠ Vrčeň
Sportovní a kulturní využití školy - dohoda o zapůjčení tělocvičny (Mgr. Lenka Roušalová – cvičení na
míčích, Vlasta Jankovičová – cvičení pro zdraví, p. Baumruk – TJ Klášter – kopaná žáků)
Projekt Budu školák – tříhodinový projekt pro předškolní děti; bylo přihlášeno 16 dětí (12 z MŠ Vrčeň, 2
z MŠ Čížkov, 2 z MŠ Nepomuk),
Elektronická komunikace s rodiči žáků
Zápis do 1.ročníku pro další školní rok 2018/19 - pozvání na zápis formou dopisu případným zájemcům,
plakáty a pozvánky do okolních MŠ
Organizace soutěží na velkém dětském dnu v Sedlišti – akce tří obecních úřadů spolupořadatelství školy,
příprava soutěží pro děti tentokrát na téma Sto let Československa (účast 85 dětí)
Vystoupení žáků školy - vystoupení v rámci Školních Vánoc a při akci Tři svátky k nám letí,….
Spolupořadatelství Mezinárodního folklorního festivalu Plzeň – Pod vrčeňskou lípou, 15. malé folklorní
slavnosti; provoz školy zajišťují pracovníci školy
o












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

 Rozvojové programy

 Rozvojový program ÚZ 33073 – platy nepedagogů
Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství; č. j.: MSMT-12415/2017-1
 Rozvojový program - Zvýšení platů ÚZ 33052
Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství; č. j.: MSMT28805/2017-1;
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 rozvojový
program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) (Č. j.: MSMT-21088/2017-1)
Škola obdržela 28.350,-Kč jako neinvestiční náklady pod účelovým znakem 33070. Částka byla určena na
dopravu žáků na plavecký výcvik. Celkové náklady na dopravu činily 29.040,-Kč.

 Granty
V letošním školním roce jsme nečerpali finance ze žádného grantu.
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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:
1. Klima školy bylo v průběhu školního roku podporováno pravidelným čtvrtletním hodnocením celoškolního
projektu „I z nás budou dospělí“, čtvrtletní oslavou narozenin žáků školy, setkáváním při jednotlivých
akcích. Klima bylo zlepšováno i pravidelnými společnými akcemi: tvořivé dílny, opakované čtení, společné
vyučovací hodiny žáků 1. ročníku spolu se žáky 4. a 5. ročníku, společné hodiny prvouky s 2.ročníkem.
V neposlední řadě klima školy doplnila také práce ve ŠD, zájmová činnost organizována ŠD.
2. Celý školní rok byla provozována schránka důvěry, byly řešeny veškeré příspěvky, vztahy žáků,
nedorozumění žáků při chování na chodbě, ve ŠD, na zastávce autobusu, chlapců na WC. S žáky probíhaly
vzájemné konzultace a zaznamenávány pokroky ve vztazích, v řešení jednotlivých situací, debatní kroužky a
promluva s vyučujícími a asistenty, kteří v těchto kolektivech vyučovali. Metodik prevence ve spolupráci
s vedením školy, třídními učiteli evidoval veškerá jednání, konzultoval jejich výsledky a volil další vhodné
postupy po vzájemné domluvě s třídními učiteli a vedením školy, informoval rodiče o dění a rizicích ve
škole a při cestě do školy. Jednal spolu s vedením školy s rizikovými žáky, včas informoval rodiče na výskyt
nežádoucích jevů u žáků. Spolupracoval s třídními vyučujícími, kteří se zúčastnili také setkání s pracovníky
SVP v Domažlicích. Byla vedena jednání s pracovnicemi OSPOD Nepomuk z důvodu opakovaného
neplnění povinností dle školního řádu ze strany žáků a rodičů.
3. V rámci školního roku byl opět organizován projekt Ovoce do škol a Školní mléko, byla navázána
spolupráce se školní jídelnou při MŠ Vrčeň, což podpořilo zdravý životní styl žáků školy a vnímání zdravé
stravy, složení, význam zdravých potravin pro vývoj žáků, byla zjišťována pravidelně spokojenost a
navrhována řešení při obtížích se stravováním, s plýtváním potravinami.
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. V rizikových případech byla oslovena
specializovaná pracoviště a řešena situace za spolupráce odborníků SVP, PPP, OSPOD.
Hodnocení krátkodobých cílů:
1. Škola pravidelně organizovala divadla, která probíhala v budově ZŠ, zprostředkovávala divadelní zážitek i
pro MŠ. Žáci se zúčastnili jednodenní akce o požární ochraně, prevenci ve středisku v Nepomuku. Proběhly
také akce: školní výlet v Písku, OVOV v Žinkovech a v Tachově, organizace dětského obecního dne nebo
Muzikoterapie, Planetárium.
2. Škola uskutečnila v rámci ŠVP tvořivé dílny v období Vánoc a Velikonoc, které probíhaly ve třídách, v
družině, ve spolupráci s rodiči žáků. Rozvíjela se tak vzájemná spolupráce a zájem o zvyklosti a tradice.
Mikulášská nadílka proběhla tradičně obchůzkou ve třídách, žáci měli možnost rekapitulace uběhlého roku a
předsevzetí do dalšího. Akce byla organizována žáky 5. ročníku a vedením školy.
3. 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. Zájem o školu ze strany
rodičů potvrdila i účast u zápisu do 1. ročníku, zájem o projekt pro předškoláky Budu školák.
4. Pedagogičtí pracovníci se setkali s pracovníky MŠ Čížkov, MŠ Vrčeň, zhodnotili spolupráci, probrali
současnou problematiku ohledně žáků s individuálními potřebami a předali si vzájemné zkušenosti.
5. V průběhu školního roku se konala pravidelná setkání pedagogických pracovníků. Jednalo se 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.
Byla vyhodnocována výchovná opatření a hledána nová vhodná řešení vzniklých situacích v třídních
kolektivech.
6. Metodik prevence se pravidelně zajímal o klima jednotlivých tříd, nabízel možná řešení, setkával se
s třídními kolektivy. Výsledky šetření a jednání konzultoval s vedením školy, výchovným poradcem a
třídním učitelem. Pravidelně seznamoval vyučující s dalším postupem a závěry. Oceňoval vstřícnost a zájem
o spolupráci, která je základem dobrého klimatu školy. Třídní učitelé využívali spolupráce a viděli ji jako
přínosnou pro svoji práci se žáky ve třídě.
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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, SVP
Domažlice, obraceli se na ně v případě nejasností s plněním IVP a reagovali na jednání rodičů na příslušném
oddělení OSPOD v Nepomuku. Pravidelně konzultovali výuku s rodiči žáků, kteří jsou v péči specialistů v oboru
psychologie, SPC, SVP, psychiatrie.
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 méně výukově zdatné žáky v pomoci a pracovitosti, splnil svůj účel a
očekávání, naučil žáky zodpovědnosti, zlepšil přechod žáků 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ. Také anketa žáků a
rozhovory ukázaly, že tento projekt je pro žáky zajímavý a přínosný, vede je k odpovědnosti a cíleně je zaměřuje
správným směrem.
Nové uspořádání v družině, dělení na menší kolektivy, vytvoření třetího oddělení, přineslo zlepšení, zklidnění do
práce, zmenšil se hluk, zlepšilo se klima a chování žáků, kteří se v menším kolektivu lépe aklimatizovali,
pracovali pod vedením pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga s větším klidem a zájmem, aktivitou.
Měli větší možnost vzájemné komunikace.
Pro rodiče byla organizována pravidelná setkávání v rámci hodnocení 1. a 3. čtvrtletní 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
kostní dřeně se zapojili i do Českého dne proti rakovině.
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 KČM Albatros a Fragment.
V průběhu školního roku 2017/2018 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.

 Spolupráce s PPP
V letošním školním roce byli žáci vyšetřeni většinou v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň –
jih, Plzeň – město a v SPC Domažlice.
V září 2017 bylo uskutečněno jednání v prostorách školy mezi pracovníky PPP a rodiči žáků-cizinců.
Další kontakty byly telefonické jako konzultace nad výsledky vyšetření jednotlivých žáků.
Pedagogicko-psychologická poradna schválila individuální vzdělávací plány integrovaných žáků, které
zpracovali učitelé školy.
Škola vypracovala několik Sdělení školy, které je potřebné pro vyšetření žáků v PPP.

 Spolupráce s dalšími subjekty


Rodiče
o
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, doprovod na sportovní akce a výlety,
družinové nocování, družinová pouť, vánoční a velikonoční dílna)
schválení kritérií pro udělení značky Rodiče vítáni
volby do Školské rady na období 2018 - 2020

 Sponzoři
Školská rada – Školní Vánoce 2017 (výtěžek z jarmarku)
Školní družina - Velikonoční prodejní stánek 2018
Sběr druhotných surovin (F.I.I. Group, a.s.)
Myslivecké sdružení Vrčeň - Tojice

27.230,- Kč
5.942,- Kč
6.515,50 Kč
500,- Kč
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Mgr. Roušalová – cvičenky ženy
2.280,- Kč
SaJ, a.s., Praha 4
10.000,- Kč
Celkem
52.467,50 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 2016/17, záznamy o úrazech, návrh
na rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2017
o dohody o zapůjčení tělocvičny
o předána inventura majetku k 31.12.2017 se zůstatkem 1.849.585,55 Kč (příjmy za rok 2017 činily
126.179,40 Kč, výdaje (vyřazení) za rok 2017 v částce 54.383,-Kč)
o příspěvek na provozní výdaje pro rok 2017 ve výši 504.000,- Kč a pro rok 2018 je k dnešnímu dni
stanoven ve výši 504.000,- Kč
o účast ředitele na veřejném zasedání zastupitelstva obce
o spolupořádání Folklorního festivalu Pod vrčeňskou lípou (15.ročník)
o spolupořádání Dětského dne tří obecních úřadů (Sedliště)
o projednání výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě i ve školní družině













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 občané obce Srby při svém Setkání rodáků (7/2018)
Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň – pomoc při organizaci školní vánoční akce (Školní Vánoce 2017)
OSPOD – Odbor sociálně právní ochrany dítěte – Blovice: vypracování zprávy na žáky školy, osobní
návštěva pracovnice OSPODu při jednání se žáky; Nepomuk – osobní návštěva pracovnic OSPODu při
jednání se žáky; podání zprávy na porušování povinností žáka i zákonného zástupce
MÚ Nepomuk – Odbor školství – účast ředitele školy na konzultacích s pracovníky KÚ Plzeňského kraje;
KÚ Plzeňského kraje – vydány 4 souhlasy se zřízením funkce asistent pedagoga; 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, kontrola KÚ – rekonstrukce
podlahy III.třída a strop v ŠD; telefonická konzultace s Bc. M. Čermákovou
FN Plzeň - obhlídka pracoviště z Kliniky pracovního lékařství – Mgr. Z. Vodička; preventivní prohlídky 4
zaměstnanců (2/18)
MAS Nepomuk – účast ředitele a dvou učitelek na seminářích, které MAS organizovala v budově Fénixu
Nepomuk; jednání ředitele s MAS Nepomuk, p. J. Kozák) – projekt Přístavba školy; Den polytechniky –
Mobilní planetárium v tělocvičně; ve spolupráci s MAS – zajišťovala Mgr. M. Brožová;
ČŠI – zasílání záznamů o úrazech žáků;
MŠMT – pravidelné vyplnění statistických výkazů
GDPR - spolupráce s pověřencem v oblasti GDPR panem Krabcem
Policie ČR – písemná informace o žákyni, osobní návštěva ve škole vedla v přítomnosti pracovnice OSPOD
rozhovor se dvěma žáky

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 – kontrola vybraných příjmů a výdaje obce za období 1-9/2017, dále
provedena kontrola pokladních dokladů za stejné období – při kontrole nebyly zjištěny nedostatky – 21.11.2017

 Kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje
Kontrola KÚ – rekonstrukce podlahy III.třída a strop v ŠD; kontrola naplnění podmínek projektu

 Kontrola OSSZ
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PLZEŇ-JIH Lobezská 12, 305 75, Plzeň
Č.j. 44005/013221/18/010/Gu
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PROTOKOL O KONTROLE č. 236/18/445
Kontrolované období od 1. 8. 2015 do 30. 6. 2018.
Předmětem kontroly nebyla vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady.
Kontrola byla provedena za přítomnosti mzdové účetní, která se kontroly zúčastnila za zaměstnavatele na
základě předložené plné moci.
Ke kontrole byly předloženy tyto účetní doklady a další podklady a písemnosti:
Měsíční mzdová rekapitulace za kontrolované období od 1. 8. 2015 do 30. 6. 2018, účetní evidence mezd za celé
kontrolované období od 1. 8. 2015 do 30. 6. 2018, mzdové listy za rok 2015, 2016, 2017 a 2018, stejnopisy
evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen "ELDP") za rok 2015, 2016, 2017, pracovní smlouvy, dohody
o provedení práce, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti - výpočet.
Počet zaměstnanců k poslednímu kalendářnímu dni kontrolovaného období: 15
Počet mzdových listů vedených v kontrolovaném období: 79
Údaje o zaměstnavateli uvedené v registru zaměstnavatelů souhlasí se skutečností.
Kontrolní zjištění:
1. Plnění povinností v nemocenském pojištění
Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
2. Plnění povinností v oblasti pojistného
Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
3. Plnění povinností v důchodovém pojištění
Kontrolou bylo zjištěno, že zaměstnavatel chybně vykázal na ELDP za rok 2015 údaj o dnech pojištění a
vyloučených dobách u zaměstnankyně pobírající peněžitou pomoc v mateřství. Před vyhotovením protokolu o
kontrole zaměstnavatel předložil dne 3. 9. 2018 opravný ELDP uvedené zaměstnankyně.

 Kontrola KHS Plzeňského kraje
Kontrola uskutečněna 5.4.2018, zápis z kontroly č.j. KHSPL/09070/2018 byl předán zřizovateli.
V zápise z kontroly je uvedena pouze 1 závada a to, že v jedné učebně není regulace denního světla zajištěna
(zajištění montáže žaluzií je provedeno a závada bude v daném termínu odstraněna).

 Kontrola BOZP, IBP, obnova
revize kotle – p. Mattas;
školení BOZP a PO – paní Dana Lindová
kontrola hasicích přístrojů
kontrola spalinových cest
revize tělocvičného zařízení - Chabr
omezený provoz školy – nejde elektřina po orkánu Herwart (30.10.2017)
oprava rozbitého článku v kotli - firma Bříza Klatovy
čištění dataprojektorů - P.Havlík (Engel)
utržené topení ve III.třídě – DHW Paleček
revize TNS a kontroly ohřívačů teplé užitkové vody (bojlery)
revize plynového zařízení – p. Bořík
opravy elektro, odstranění závad – p. Volf, Nepomuk
revize elektrospotřebičů - p. Houška
kontrola BOZP – p. Ivan Tacinec
pravidelné preventivní kontroly svěřeného úseku požárním preventistou
opravy WC
revize sirény

 Kontrola VZP
Kontrola byla uskutečněna 20.10.2017.
Kontrolovány byly platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného za období 1.2.2013 – 31.8.2017.
Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

 Hospitační činnost
Ředitel školy uskutečnil 2 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, činnost školní družiny,
kázeň ve školní jídelně a při přesunu do jídelny. 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
1
16
5
0
0
0

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 - 2
D. Odklad školní docházky - 3
E. Přijetí do školní družiny - 70

 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
0

 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 2017
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 2017
0
0
0
0
0

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
- 22 -

Informace 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 2017
Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku
Listopad 2017
Informace o prospěchu a adaptaci na školu žáků 1. ročníku
Listopad 2017
Informace o prospěchu a chování žáků 2. - 5. ročníku – třídní schůzky
Duben 2018
Informace o prospěchu a chování žáků 1. - 5. ročníku – třídní schůzky
Záznam z pohovoru se
zák.zástupci žáka
1
4
2
6
1

Informace na OSPOD
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník

2
1
2
6

Informace pro Policii ČR

1

9. Základní údaje o hospodaření školy
 Údaje o zaměstnancích školy za kalendářní rok 2017
Údaje o zaměstnancích
Základní škola celkem
Fyzické osoby

Průměrný přepočtený stav

10

8,685

Pedagogičtí a nepedagogičtí
pracovníci
Základní škola
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagog. pracovníci

Průměrný přepočtený počet
6,024
0,976

Školní družina
Průměrný přepočtený počet
Pedagogičtí pracovníci
Zdroj: Výkaz P1-04 za 1. - 4. čtvrtletí roku 2017

1,685

 Zpráva o hospodaření
Kladný hospodářský výsledek ZŠ Vrčeň za rok 2017 činil 488,02 Kč
Výnosy za rok 2017 v Kč
Dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
Dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele
Výnosy ostatní, stravné zamestnanci
Výnosy z vlastních výkonů, úplata za školní družinu
Ostatní výnosy, čerpání fondů
Finanční výnosy
Ostatní výnosy
Provozní neinvestiční dotace a výnosy celkem

0,504 000,58 278,52 350,54 289,703,28 447,698 067,-

Náklady za rok 2017 v Kč
Nákup materiál, vybavení
Drobný nákup, kancelářské potřeb

58 164,75 970,-
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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, internet
Mzdové náklady
Ostatní finanční náklady, poplatky, pojistné
Závodní stravování
Provozní neinvestiční náklady (z rozpočtu zřizovatele) a ostatní
Zdroj: Výsledovka po činnostech analyticky

28 478,99 949,10 065,31 760,136 479,7 688,21 793,92 133,28 936,29 280,6 996,69 888,697 579,-

 Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2017) v Kč.
Neinvestiční
Limit (dle rozpočtu na
rok 2017)
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.

8,80
4 171 448,3 943 280,2 941 973,50 000,1 001 307,59 351,118 817,-

Skutečnost (dle P1 –
04 za rok 2017)
8,6851
4 171 448,3 943 280,2 941 973,50 000,1 001 307,59 351,118 817,-

 Průměrné mzdy zaměstnanců za rok 2017 v Kč.
Průměrný měsíční hrubý výdělek
Pedagogičtí zaměstnanci
Nepedagogičtí zaměstnanci

28 228,30 254,15 127,-

 Zpráva o fondech organizace k 31.12.2017 v Kč.
Zůstatek k 31.12.2017
115 600,Fond odměn
90 035,FKSP
30 489,Rezervní fond z výsledku hospodaření
192
038,Rezervní fond dary a KRPŠ
Základní údaje o hospodaření školy zpracovala Danuše Čekanová dle účetních výkazů k 31.12.2017.
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10. Hodnocení školy
 Kalibro – znalostní testy – 5.ročník
Testy provedeny v předmětech Čj, M, Vl, Př, Aj a Ekonomické dovednosti.
2017/18
Český jazyk
Matematika
Humanitní
Přírodovědný
Anglický
Ekonomické
základ
základ
jazyk
dovednosti
Úspěšnost
66,1 %
33,3 %
54,9 %
58,2 %
62,5 %
54,9 %
školy
Úspěšnost v
66,5 %
37,5 %
59,1 %
60,9 %
68,4 %
59,9 %
ČR
- 0,4 %
- 4,2 %
- 4,2 %
- 2,7 %
- 5,9 %
- 5,0 %
Hodnocení třídy:
 procentuální výkon ve všech testech se zdá být uspokojivý, ale pořadí školy mezi všemi školami není
úplně v pořádku
Hodnocení jednotlivců:
ve většině testů se dostali tři naši žáci nad celostátní průměr daného testu, v českém jazyce dokonce šest žáků;
v českém jazyce a humanitním základu se dva naši žáci umístili v prvních dvou desetinách všech testovaných
žáků ČR;

 Kalibro – znalostní testy – 3.ročník
Testy provedeny v předmětech Čj, M, Prv a Aj.
Hodnocení třídy:
 podprůměrný výkon (ve srovnání s výsledky v ČR) ve všech testech; průměru se jen lehce přibližuje
výkon v testu Anglický jazyk
Úspěšnost školy
Úspěšnost v ČR

Český jazyk
45,9 %
61,6 %
- 15,7 %

Matematika
25,2 %
38,2 %
- 13,0 %

Prvouka
42,9 %
57,4 %
- 14,5 %

Anglický jazyk
55,9 %
61,9 %
- 6,0 %

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

Počet žáků

Největší zhoršení
žáka

Největší zlepšení
žáka

Celkové
zlepšení/zhoršení
průměru

ZŠ Nepomuk
ZŠ Žinkovy

11
- 0,844
1
- 0,267
12
- 0,419
Srovnání výsledků žáků na konci 5.ročníku v naší škole a v 1.pololetí 6.ročníku na následné škole. V tabulce je
uvedeno 12 našich absolventů.
Tři žáci se pohoršili o 2 stupně v jednom předmětu, jeden žák se pohoršil o 2 stupně ve třech předmětech. Velké
uznání patří dvěma žákyním, které si udržely své hodnocení z naší školy a měly i v následné škole (ZŠ
Nepomuk) samé jedničky.

 Sportovní výkony našich žáků
Ve škole máme výborné sportovně nadané žáky. Umístění žáků na sportovních soutěžích je uvedeno výše
v kapitole Soutěže.

 Hodnocení plnění plánu práce školy
Během školního roku 2017/2018 byl plněn roční plán s heslem „I z nás budou dospělí – 15. ročník“. V oblasti
výchovně vzdělávacích cílů se postupně modernizovalo vybavení budovy a pomůcek a probíhaly potřebné
opravy, úpravy a revize prostor školy.
V oblasti vzdělávání byli žáci vedeni ke slušnému chování, dodržování školního řádu a plnění svých povinností.
K tomu dopomohl celoroční projekt „I z nás budou dospělí“. Žáci byli vedeni k vzájemné pomoci, toleranci,
týmové práci, sebeúctě a odpovědnosti za svoji práci a chování. Během vyučování se dbalo na upevňování
základního učiva i nabízení rozvíjejících činností pro žáky. Používaly se různé metody a formy práce, aby
vyučování bylo pro žáky zajímavé. Používala se ICT technika. Během vyučování se uplatňoval individuální
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přístup k žákům, tipovali se žáci pro vyšetření v PPP, popřípadě se sestavil Plán pedagogické podpory. Na škole
i tento rok působilo několik asistentů pedagoga a pracovalo se s individuálními plány sestavenými pro jednotlivé
žáky.
V hodinách anglického jazyka si žáci rozvíjeli dovednosti v cizím jazyce, tělesný rozvoj a zájem o sport byl
prohlubován v uvolňovacích a relaxačních chvilkách během vyučování, na plaveckém výcviku, v hodinách
tělesné výchovy, ale i zájmových útvarech Míčové hry a Sportovní hry. K péči o životní prostředí a jeho ochraně
byli žáci vedeni v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy, při sběru surovin a jejich třídění ve třídách, kam
byly pořízeny nové plastové koše s barevným odlišením. Zdravý životní styl byl rozvíjen v hodinách prvouky a
přírodovědy, v pravidelném jídelním a pitném režimu, hygieně, spotřebním koši školní jídelny a projektu Ovoce
do škol. Žáci se účastnili výletů, divadel, ukázek dravců, mobilního planetária, muzikohraní a besed. Své
dopravní znalosti si děti upevnily a rozšířily během dopravního hřiště v ZŠ Blovice a dopravní výchově.
Hudební talent žáci předvedli na vystoupeních určených pro veřejnost – odpolední akce školy Tři svátky k vám
letí, pro mámy, táty a děti a Vánoční školní jarmark, ale i během Noci kostelů a Podmostní slavnosti v Plzni,
které se účastnili žáci navštěvující zájmový útvar Hry s hudbou. Zvyšovat matematickou gramotnost a logické
myšlení mohli žáci během zájmového útvaru Matematika+ a účastí na matematických soutěžích Cvrček a
Klokánek. Čtenářskou gramotnost zvyšovali prezentací přečtených knih, vedením čtenářských deníků,
mimočítankovou četbou, knihami ze žákovské knihovny školy. Své znalosti si žáci 3. a 5. ročníku prověřili
v testech Kalibro. Jak už z uvedeného vyplývá, žáci hojně navštěvovali odpolední zájmové útvary a činnost
školní družiny byla velmi podnětná a rozvíjející.
Pan ředitel se účastnil jednání zřizovatele školy a jednal s panem starostou. Školu propagoval na webových
stránkách, které jsou často aktualizovány, vycházely články v tisku, vedl projekt „Budu školák“, ve kterém se
budoucí žáčci seznamovali se školou, žáky, pomůckami i učiteli a připravili se tak na zápis, který je čekal
v dubnu.
Pedagogičtí pracovníci školy se účastnili kurzů dalšího vzdělávání, které si vybírali podle svých potřeb a zájmů.
(zpracovala Mgr. Hana Jedličková)
Plán byl plněn v následujících oblastech:
1. Výchovně vzdělávací cíle
2. Dokumenty, podklady pro evaluaci školy
3. Učební plán a organizace školního roku 17/18
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

 Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti
Výchovně - vzdělávací činnost školy byla naplněna i v letošním školním roce. Většina věcí se podařila. Žáci byli
spokojení a dle ohlasů, např. na třídních schůzkách, soudím, že i rodiče spokojení byli. Neřešili jsme žádnou
oficiálně podanou stížnost. Dokázali jsme vždycky společně se zákonným zástupcem vyřešit problém, který
nastal. Hodně záleží na tom, zda děti doma říkají všechno po pravdě a zda si nevymýšlejí. Při vzájemném
rozhovoru s rodiči se vždycky objeví pravda.
Ceníme si rodin, které se věnují svým ratolestem a nejsou s nimi žádné potíže. Máme rádi ale i ty žáky, kteří
doma nemají stanovené hranice ve svém chování a ve škole zkoušejí, co si mohou dovolit a kam je moje
kolegyně pustí. Nakonec vždycky tito žáci zjistí, že u nás ve škole netolerujeme žádné velké prohřešky a
vychýlení se od pravidel. Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. Bez pravidel by nebyla možná klidná práce a
nebyly by znát žádné pozitivní výsledky.
Učíme naše žáky toleranci, pravdomluvnosti, dobrému chování. Práce se nám daří. O naší práci se mluví široko
daleko a je velmi potěšující slyšet hlasy z Plzně, kde se mluví o naší škole jen v dobrém. Naopak nás velmi mrzí,
že někteří mluví o naší škole hanlivě. Slyšel jsem i názor, že naši žáci nemají zažité pravidelné návyky, že nic
neumí. A já tvrdím, že každý žák a každá rodina je strůjcem svého štěstí. Jsou rodiny, které dokáží své dítě
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„dotlačit“ k výtečnému výkonu, a ty rodiny, které to nedokáží, budou mít stejné potíže ve Vrčeni stejně jako
v jiné škole.

Datum: 31.7.2018

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 31.8.2018.
Mgr. Blanka Palečková …………...……………… Mgr. Hana Jedličková…….………………..……
Mgr. Jitka Zemanová …na MD…………………….. Eva Šlajerová …………………………………
Jana Kubíková ……………………………………. Mgr. Hana Cejpová……………………………….
Johana Sýkorová …………………………………. Bc. Kamila Kotišová ………………………………
Renata Šlajerová …………………………………..
Školská rada schválila znění výroční zprávy 31.8.2018.

