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Ve školním roce 2020/2021 jsme se opět dostali do situace, kdy byly na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví několikrát uzavřeny základních školy nebo jejich části. Mimořádné opatření bylo
vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19. Po
celou dobu uzavření škol probíhala výuka distanční formou.
Opětovný nástup všech ročníků do škol byl umožněn ke dni 14. 5. 2021. Tento nástup byl podmíněn povinným
testováním žáků, pedagogů i nepedagogických pracovníků pomocí antigenních testů přímo ve školách, nošením
roušek, přítomností dezinfekce ve třídách i na WC. Žák, jehož rodiče nesouhlasili s podmínkami nástupu, zůstal
doma a jeho absence byla vedena jako omluvená. Pro tyto žáky nebyla dále vedena distanční výuka, byly jim
pravidelně zasílány domácí úkoly a informace o tom, co děti ve škole probraly.

1. Charakteristika školy
❖ Základní údaje
Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň
příspěvková organizace
600 070 409
75 00 50 00
371 591 563
zs@vrcen.cz
http://zs.vrcen.cz/
Mgr. Pavel Maršalík
Výše uvedená právnická osoba sdružuje:
Název právnické osoby:
Adresa:
Právní forma:
RED - IZO:
IČO:
Telefonní spojení:
E-mailové spojení:
Internetové spojení:
Ředitel školy:
•
•

Základní škola
Školní družina

IZO: 102 264 767 s kapacitou 85 žáků od 1.9.2016
IZO: 115 500 235 s kapacitou 80 žáků od 1.9.2020

❖ 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.
Krajský úřad plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu; č.j. ŠMS/6575/20 s platností od 1.9.2020 –
změna kapacity Školní družiny (115 500 235) na 80 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 s kapacitou 85 žáků.

❖ Seznam pracovišť
Základní škola Vrčeň má jen jedno pracoviště, které se nachází v hlavní budově společně s ředitelstvím školy.
Škola nemá odloučená pracoviště.

❖ 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.
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❖ Organizace školního roku
Podle vnitřního předpisu MŠMT, Č.j. MSMT-4849/2019-2 ze dne 20.2.2019, Organizace školního roku
2020/2021 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.
Další „volné“ dny:
14.října – 17.listopadu 2020
Uzavření škol z rozhodnutí vlády ČR – Nouzový stav
1.-5.ročník
18.listopadu – 29.listopadu 2020
Uzavření škol – 3., 4., 5.ročník – Nouzový stav
rozhodnutí vlády ČR
4.ledna – 26.února 2021
Uzavření škol – 3., 4., 5.ročník – Nouzový stav
rozhodnutí vlády ČR
1.března – 9.dubna 2021
Uzavření škol – rozhodnutí vlády ČR
Nouzový stav a špatná
epidemiologická situace
12.dubna – 14.května 2021
Rotační výuka po týdnech po celých Opatření vlády ČR –
třídách
špatná epidemiologická
situace

❖ 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

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

7+1
3
4+1
1
2+1

7+1
3
4+1

7+1
3
4+1

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
Český jazyk
4
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda

0,5
0,5

33
9
20
1
12
12
10
5

❖ Součásti školy
Název součásti

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd, oddělení Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
19 / 20 20 / 21
19 / 20 *
20 / 21 *
5
5
8,9728
8,9103
3
3
2,0179
2,0713

19 / 20 20 / 21 19 / 20 20 / 21
Základní škola
85
85
76 + 1
78 + 1
Školní družina
75
80
71
71
Stav žáků v ZŠ k 30.9.2020, v ŠD k 31.10.2020
Jeden žák v ZŠ se nepočítá do stavu, protože má individuální vzdělávání.
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❖ Typ školy
Škola je neúplná (pětitřídní). Všechny ročníky byly vyučovány v samostatné třídě.

❖ Spádový obvod školy
Spádové obce jsou stanoveny zřizovatelem na základě podepsaných smluv s okolními obcemi.
Spádové obce školy - Sedliště, Srby, Čížkov (Čečovice, Liškov, Zahrádka, Chynín, Měrčín, Přešín, Železný
Újezd).
Do ZŠ docházeli žáci z 26 obcí (stav k 30.9.2020).
Vrčeň
14 žáků
Čečovice
7 žáků
Dvorec
8 žáků
Kladrubce
1 žák
Srby
5 žáci
Nepomuk
14 žáků
Liškov
1 žák
Neurazy
1 žák
Klášter
4 žáků
Čížkov
1 žák
Víska
2 žáci
Měrčín
2 žáci
Zahrádka
1 žák
Staré Město
1 žák
Čepinec
1 žák
Prádlo
4 žáci
Sedliště
2 žáci
Kramolín
2 žák
Štítov
1 žák
Mítov
1 žák
Nová Ves
1 žák
Březí
1 žák
Mohelnice
1 žák
Plzeň
1 žák
Železný Újezd
1 žák
Třemošná
1 žák
Červené písmo – žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň
Dne 15.3.2021 zastupitelstvo obce Vrčeň vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Vrčeň č.1/2021, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy s platností od 1.4.2021. Od nového školního roku je
stanoven školský obvod obcemi Vrčeň, Sedliště, Srby, Čížkov a částmi Zahrádka, Čečovice, Měrčín, Liškov (8
obcí).

❖ Specializované a speciální třídy
Žádné.

❖ Integrovaní žáci a práce asistenta pedagoga
Integrovaní žáci
•
•
•
•
•
•

K práci asistent pedagoga mají všechny pracovnice náležité oprávnění a studium zakončené obhajobou
závěrečné práce nebo zakončeným studiem magisterského oboru v oblasti pedagogických věd.
Byly zpracovány IVP pro všechny žáky, které byly odsouhlaseny Pedagogicko – psychologickými
poradnami v Plzni (prac. Plzeň – jih) a SPC Plzeň (zpracování do 20.9.2020)
Integrovaní žáci byli vyučováni podle Školního vzdělávacího programu I z nás budou dospělí, datum vydání
1.9.2007.
Evidence integrovaných žáků (včetně termínů, atd.) vedla Mgr. Hana Jedličková.
Na počátku škol.roku individuálně integrujeme 16 žáků. Všichni žáci jsou vzděláváni podle Školního
vzdělávacího programu I z nás budou dospělí, s datem vydání 1.9.2007; 16 žáků z celkových 78 žáků školy
= 20,51 % (nepočítaje jednoho žáka – mimořádně nadaného žáka, individuální vzdělávání)
Ve škole máme jednoho nadaného žáka, jemuž je stanovena integrace Pedagogicko-psychologickou
poradnou

Stručný přehled k 1.9.2020
1.ročník
4.PO + AP + IVP
3.PO + AP + IVP
3.PO + AP +PLPP
2.PO + IVP
2.PO + PLPP
1.PO + PLPP
Celkem

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

1 (40 h.)
1 (30 h.)
1 (30 h.)

1

1

1 (25,5 h.)
2
3
5

1
2
2
6

2
3

Celkem
1
1
2
1
6
5
16

% z 78
žáků
5,13

1,28
7,69
6,41
20,51
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Vysvětlivky:
4.PO – 4.stupeň podpůrného opatření; AP – pomoc asistenta pedagoga; IVP – individuální vzdělávací plán;
PLPP – plán pedagogické podpory
Stručný přehled k 16.6.2021
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Celkem
% z 77
žáků
4.PO + AP + IVP
1 (40 h.)
1
5,19
3.PO + AP + IVP
1 (30 h.)
1
3.PO + AP +PLPP
1 (30 h.)
1 (25,5 h.) 2
3.PO + PLPP
1
1
1,30
2.PO + IVP
0
0
2.PO + PLPP
3
3
2
8
10,39
1.PO + PLPP
3
1
4
5,19
Celkem
1
1
6
6
3
17
22,08

Asistentská práce se žáky 2020/21
Dohoda o provedení práce –
• od 1.1.2019 není
Pracovní poměr –
• 5 fyzických osob s pracovní smlouvou na pozici asistent pedagoga; všichni mají částečný úvazek.
Žáci pracují 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:
Změny úvazků nebyly provedeny.
od 1.9.2020
VH
úvazek
PP 7
5
0,1250
PP 8
25
0,6250
PP 10
30
0,7500
PP 9
30
0,7500
PP 11
35,5
0,8875
celkem
125,5 3,1375
Všechny úvazky asistentů pedagoga jsou vypočítány z týdenního počtu hodin, který je 40 hodin na celý úvazek.
Vysvětlivky: PP = pedagogický pracovník

Vzdělávání nadaných žáků 2020/21
Ve škole máme i nadané žáky, ale jen jednomu z nich je stanovena integrace Pedagogicko-psychologickou
poradnou. Žák má vzdělávání dle IVP a zákonní zástupci požádali školu o individuální vzdělávání podle § 41.
Učitelé jemu a ostatním 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.

❖ Materiálně technické zajištění školy
Materiálně technické zabezpečení budovy a výuky zůstává na velmi dobré úrovni. Od 1.9.2019 je v budově 5
místností určených k pobytu žáků. Dvě z nich jsou v přízemí – původní byt ředitele školy zrekonstruovaný na
místnost pro družinu a výuku. Nová místnost (přístavba) na školní zahradě slouží jako odborná učebna
polytechnické výchovy, ve které se vyučuje a je v ní odpolední družina. V 1.patře jsou 3 učebny pro dopolední
výuku. Pro odpolední provoz se z jedné učebny stává družina a z dalších podle potřeby místnosti, ve kterých se
odehrávají zájmové činnosti.
V 1.patře je také malá kancelář ředitele školy společná se sborovnou. Jako přístavba vznikla úzká místnost pro
potřeby učitelů, asistentů pedagoga nazvaná Školní poradenské pracoviště.
Ve škole v přízemí je malá tělocvična, která je využívána pro výuku, pro odpolední činnost družiny a pro
veřejnost.
Za budovou školy je zatravněná zahrada s herními prvky určená pro volný pohyb dětí a pro výuku např. tělesné
výchovy.
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Škola disponuje velkým množstvím názorných pomůcek, pomůckami pro integrované žáky, IT technikou,
v každé třídě jsou notebooky pro rozšiřující práci žáků.
Během tohoto školního roku jsme zajistili:
- opravy WC, malování tělocvičny a učebny v 1.patře

❖ Školská rada
25. jednání - uskutečněno dne 30.11.2020
• schválena Směrnice o úplatě za pobyt ve školní družině s platností od 1.2.2021
• projednali informaci o hygienické situaci v aktuálním školním roce 2020/2021, po ukončení distančního
vzdělávání, počet žáků a obsazení tříd
26. jednání - uskutečněno dne 30.8.2021
• účast všech členů ŠR a ředitele školy
• schválena výroční zpráva činnosti školy 2020/2021
• přílohu č. 6 ke školnímu řádu
• projednali informaci o hygienické situaci v aktuálním školním roce 2020/2021, počet žáků a obsazení
tříd
(zpracovala B.Palečková)

❖ 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 v letošním školním roce nezúčastnili žádného
sportu.

❖ Školní úrazy
Celkem 16 zaznamenaných úrazů. Záznam o úrazu byl vyplněn u tří z uvedených úrazů. Většinou šlo o úrazy
během přestávek, při pobytu ve školní družině nebo na WC. Byly zapisovány i úrazy velmi malé, např. pád na
zem a označená bolest např.hlavy, srážka spolužáků, poškrábání trny apod.
Na pracovišti byl – nebyl pracovní úraz zaznamenaný v knize úrazů.

❖ Pedagogické rady, porady, dokumenty školy
Pedagogové se sešli na 5 pedagogických poradách a několika provozních poradách, které byly svolány dle
potřeby. V průběhu celého roku pedagogičtí pracovníci řešili i záležitosti týkající se jednotlivých žáků, jejich
obtíží, byly prodiskutovány záznamy z pohovorů s rodiči a další pedagogické záležitosti.
Vzdělávací programy
▪ Školní vzdělávací program „I z nás budou dospělí“, datum vydání 1.9.2007 v 1. – 5.ročníku
▪ Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Vrčeň; datum vydání 1.9.2018
Doplňující materiály:
▪ Školní řád s přílohami – novela platná od 1.9.2015
▪ Provozní řád školy
▪ Vnitřní řád školní družiny
▪ Organizační řád školy
▪ Vnitřní směrnice školy
▪ Vnitřní platový předpis
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2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
❖ Přehled o zaměstnancích školy
Počet všech pracovníků *
2019 / 20
2020 / 21
14 / 12,1157
14 / 12,1066
Stav k 1.9.2019 a k 1.9.2020
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

Počet pedagogických pracovníků *
2019 / 20
2020 / 21
12 / 10, 9907
12 / 10,9816

❖ Dosažené vzdělání pedagogických pracovníků
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Stav 1.9.2020
Ř
PP 1
PP 2
PP 3
PP 4
PP 5
PP 6
PP 7
PP 8
PP 9
PP 10
PP 11

Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské magisterské
Vysokoškolské bakalářské + studující PF
Střední s maturitou pedagogické
Střední s maturitou + doplňující ped. stud. na VŠ
Střední s maturitou + doplňující ped. stud. na VŠ
Střední s maturitou
Vysokoškolské magisterské nepedagogické
Střední s maturitou

Učitelé
1.stupně
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,4090
0,3638

7/
5,7728

Vychov.
ŠD

0,7858
0,8570
0,4285

3/
2,0713

Asistent
pedagoga

0,1250
0,6250
0,7500
0,7500
0,8875
5/
3,1375

Celkem
úvazky
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,4090
1,1496
0,9820
1,0535
0,7500
0,7500
0,8875
12/
10,9816

❖ Věkové složení pedagogických pracovníků k 30.9.2020
Počet ped.pracovníků – přepočtený Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk (12 pedagogických
stav
(ředitel, 6 učitelů, 3 vychovatelky a pracovníků)
5 asistentů pedagoga)
12 / 10,9816
15,4
42,7

❖ Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
1.9.2020
Ř
PP 1
PP 2
PP 3
PP 4
PP 5
PP 6
PP 7
PP 8
PP 9
PP 10
PP 11

Metodik prevence

Učitelé 1.stupně
Ano – 13 hodin
Ano – 22 hodin
Ano – 22 hodin
Ano – 22 hodin
Ano – 22 hodin
Ano – 9 hodin
Ne – 8 hodin

Vychov. ŠD

Ano – 22 hodin
Ano – 24 hodin
Ano -12 hodin

Asistent pedagoga

Ano – 5 hodin
Ano – 25 hodin
Ano – 30 hodin
Ano – 30 hodin
Ano – 35,5 hodiny
118 hodin
58 hodin
125,5 hodiny
V 1. i 2. pololetí jsme vyučovali 118 vyučovacích hodin, z toho bylo odučeno 110 kvalifikovaně (92,22 %) a 8
hodin bez potřebné kvalifikace (6,78 %).

❖ Personální změny
Pedagogičtí pracovníci
V průběhu školního roku nedošlo ke změnám úvazků u pedagogických pracovníků školy.
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Nepedagogičtí pracovníci
U nepedagogických pracovníků nedošlo během školního roku ke změně.

❖ Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací akce
Vzdělávací akce se v tomto školním roce uskutečnily většinou formou on-line webibářů.
Jméno

ŘŠ
ŘŠ
PP 3

Název akce
(oblast vzdělávání)

Počet hodin

Cena

2

0,-

1

0,-

2,5

0,-

Distanční výuka na základních školách v
regionu
Jak vést distanční výuku v 1.třídě
(PhDr. Hana Havlínová)
Začleňování žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami na 1. st. ZŠ

Školitel

Termín

ORP
Nepomuk
NPI SYPO
MAS
Český les

18.2.2021;
13 – 15 hodin
Záznam online 28.3.2021
4.3.2021, 1416:30 hod.
7.1.2021,
16.9.2020,
30.4.2020
19.4. –
30.4.2021

ŘŠ + 6
PP

Supervize

PP 1

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů
pro 1.ročník
Virtuální svět aneb bezpečnější internet

8

0,-

2

0,-

Dítě ubližuje – Jak včas zastavit agresivní
chování

2

0,-

2

0,-

6

0,-

6

0,-

1,5

0,-

WocaBee

18.5.2021

1,5

0,-

WocaBee

25.5.2021

1,5

0,-

WocaBee

9.3.2021

PP 1
PP 4
PP 4
PP 4
PP 1
PP 5
PP 5
PP 5

Dana
Šedivá

Teorie typů – co různé typy potřebují, aby
se dobře a rády učily
Dílna čtení v praxi – seminář
(N.Vlasáková)
Agresivní dítě, poruchy chování, zvládání
kriz.situací ve škole
Jak vyučovat cizí jazyky žáky
v problémovém věku
Jak vyučovat cizí jazyky žáky
s poruchami učení
Slovíčka s aplikací WocaBee

Nová
škola, s.r.o.
MAS
Nepomuk
Mgr.
Kateřina
Králová
Mgr. Šárka
Miková
MAS
Nepomuk
MAS
Nepomuk

14.4.2021
16.3.2021
6.4.2021
22.5.2021
12.6.2021

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Dva pracovníci (PP 3, PP 8) byli zapojeni do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

❖ Pedagogická praxe
Jméno
MP

JCh

Datum praxe
19.10. - 18.12.2020 a
25.1. – 19.3.2021
30.11. – 11.12.2020

Počet hodin/dnů
15 dnů odb.praxe a 12
hodin učební praxe; 15
dnů odb.praxe a 8
hodin učební praxe
40 hodin

Studium
75–31–M/01
Předškolní
mimoškolní
pedagogika
75–31–M/01
Předškolní
mimoškolní
pedagogika

a

a

Instituce
Soukromá SOŠ a
Soukromá
SOU
BEAN, s.r.o.; Praha 9
Soukromá
střední
škola pedagogiky a
sociálních
služeb,
s.r.o.; Obrataň
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
❖ Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
15

Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
2
2

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

13

1

Zapsaní žáci přicházející v řádném termínu:
Zapsaní žáci přicházející po odkladu školní docházky:
Zapsaní a přijatí žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň:
Zapsaní a přijatí žáci mimo školský obvod ZŠ Vrčeň:
Zapsaní a nepřijatí (převedení na jinou školu)
Celkový počet přijatých žáků do 1.ročníku šk.roku 2020/21:
Počet udělených odkladů školní docházky pro šk.rok 2020/21:
Předpokládaný počet žáků v 1.ročníku školního roku 2020/21:

10 / 5 dívek
5 / 3 dívky
5 / 3 dívky
10 / 5 dívky
0 / 0 dívek
15 / 8 dívek
2 / 1 dívek
13 / 7 dívek

❖ Přijatí žáci v průběhu školního roku
V období od 1.9.2020 do 31.8.2021 do naší školy nastoupil jeden nový žák.

❖ 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
2
16
0
0
Z 2.ročníku odešel 1 žák do ZŠ ve Strakonicích, ze 4.ročníku jeden žák do ZŠ ve Strakonicích.
Z 5.ročníku žáci odcházejí do ZŠ Nepomuk (9), do ZŠ Blovice (6) a do ZŠ Žinkovy (1).

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
❖ Prospěch žáků
Prospěch – celková statistika školního roku 2020/21
1.pololetí
Celkem žáků
78
+ individuální vzdělávání
1
Prospělo s vyznamenáním
57
Prospělo
19
Neprospělo
1
Nehodnoceno
2
Hodnoceno slovně
1
Prospěch 1,00 – žáků
37
Dostatečný prospěch – žáků
5 (12x)
Nedostatečný prospěch – žáků
1 (1x)

2.pololetí
77
1
55
20
3
3
1
34
3 (4x)
0 (0x)

❖ Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- 2.stupeň
- 3.stupeň

❖ Výchovná opatření

Počet žáků
1.pololetí
0
0

2.pololetí
0
0
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Pochvaly a jiná ocenění
Kázeňské pochvaly – souhrn 2020/21
Pochvalný list
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy na
vysvědčení
Celkem pochval ve čtvrtletích
Celkem udělených pochval

1.čtvrtletí
0
0
0

2.čtvrtletí
0
26
4

0

30

3.čtvrtletí
0
0
0

4.čtvrtletí
0
35
28

0

Celkem
0
61
32

63

93

4.čtvrtletí
2
0
0
0
0
2

Celkem

93

Kázeňské tresty
Kázeňské tresty – souhrn 2020/21
1.čtvrtletí
0
0
0
0
0
0

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

2.čtvrtletí
1
0
0
0
0
1

3.čtvrtletí
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
3

3

❖ Zameškané hodiny
Přehled zameškaných hodin
Zameškané hodiny za 1. pololetí 2020/21
Omluvené hodiny
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Celkem

•
•
•

661
650
208
360
392
2 271

Omluvené hodiny –
průměr
34,79
36,11
17,33
25,71
24,50
28,75

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 22.1.2021.
Žáci, jejichž zameškané hodiny jsou v rozmezí 100 až 199 hodin: 2 žáci
Žáci, jejichž zameškané hodiny jsou v rozmezí 200 až 299 hodin: 1 žák

Zameškané hodiny za 2. pololetí 2020/21
Omluvené hodiny
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Celkem

•
•
•

717
586
189
302
255
2 049

Omluvené hodiny –
průměr
37,74
34,47
14,54
23,23
15,94
26,27

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 18.6.2021.
Žáci, jejichž zameškané hodiny jsou v rozmezí 100 až 199 hodin: 1 žák
Žáci, jejichž zameškané hodiny přesahují hranici 200 hodin: 2 žáci

Zameškané hodiny celkem
Zameškané hodiny neomluvené
Nejvyšší
průměrný
počet
zameškaných hodin

1.pololetí
2 271 hodin
0 hodin
2.ročník
(36,11 hodin / žáka)

2.pololetí
2 049 hodin
0 hodin
1.ročník
(37,74 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.
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5. Nadstandardní aktivity
❖ Zájmová činnost organizovaná školou
Veškeré zájmové útvary organizuje školní družina, činnost útvarů koordinuje paní vychovatelka Eva Šlajerová.
V tomto školním roce byla velmi omezena činnost zájmových útvarů z důvodu epidemiologických opatření a
uzavření škol
Den
Název činnosti
Doba
Zodpovídá
Pondělí
Flétnička 1-5
13,15 – 14,15
Sýkorová
Týdně
Úterý
Hliněný kroužek 1-5
13,15 – 14,45
Kahounová
Měsíčně
Úterý
Anglický jazyk 1
12,00 – 12,50
Žáková
Týdně
Středa
Náprava řeči
14,00 – 16,00
Tuháčková
3 týdny
Středa
Náboženství 1-5
13,00 – 13,45
Špiřík
Týdně
Středa
Matematika+ 3-5
13,15 – 15,00
Sýkorová
14 dnů
Středa
Veselá věda
14,00 – 15,00
Skřivanová
Týdně
Čtvrtek
Míčové hry 1-5
13,15 – 14,30
Šlajerová
14 dnů
Čtvrtek
Hry s hudbou 1-5
13,15 – 14,30
Šlajerová
14 dnů

❖ 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).
Omezení činnosti bylo způsobeno stejnými důvody jako v případě zájmových útvarů.
Název činnosti
Den
Doba
Zodpovídá
Místnost
Školní družina
Denně
Neomezeno
vychovatelky ŠD
Šk.zahrada, tělocvična
Cvičení žen – fitbally
Úterý
18,30 – 19,30
Mgr. Lenka Roušalová Tělocvična
Klub Pathfinder
Středa
16,00 – 17,00
Jana Kubíková
Učebna, tělocvična
Soptík (hasičský
Pátek
15,00 – 17,00
Strolená Lenka, Chouň Tělocvična – podle
kroužek)
Tomáš
potřeby kroužku

❖ Akce školy
Jednotlivé akce a třídní projekty
9. 9. 2020
Beseda – Slovensko – Poloniny (všichni)
18. 9. 2020
Čtenářský deník (3. ročník)
30. 9. 2020
Květinový den (všichni)
30. 9. 2020
Sv. Václav (všichni)
říjen 2020
Kubula a Kuba Kubikula – V. Vančura (4. ročník)
7. 12. 2020
Mikuláš (všichni)
10.12.2020
Vánoční focení (všichni)
18.12.2020
Třídní Vánoce (všichni)
6. a 7.1.2021
Tři králové (1. a 2. ročník)
28.1. 2021
Rozdávání vysvědčení (1., 2. ročník)
29.3.-31.3.2021
Distanční výuka – Velikonoce (všichni)
22.- 23. 4. 2021
Den Země (1. a 2. ročník)
27. 4. 2021
Den Země (3., 4. a 5. ročník)
3. 5. 2021
Čarodějnice, Májka (1. a 2. ročník)
7. 5. 2021
Narozeniny ZIMA (1. a 2. ročník)
6. a 7. 5. 2021
Den matek (1. a 2. ročník)
27. 5. 2021
Focení (všichni)
31. 5. 2021
Narozeniny JARO
červen
Dárky a dopisy pro DPS Vlčice (1., 2., 3. a 4. ročník)
25. 6. 2021
Školní výlet – Nepomuk (2. a 3. ročník)
28. 6. 2021
Rozloučení s 5. ročníkem (všichni)
28. 6. 2021
Narozeniny LÉTO (všichni)
28. 6. 2021
Vyhodnocení projektu „I z nás budou dospělí“ (všichni)
29. 6. 2021
Školní výlet – Rabí (4. a 5. ročník)
30. 6. 2021
Ukončení školního roku (všichni)
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Celoškolní akce, dlouhodobé akce, projekty
I z nás budou
Všichni žáci jsou součástí celoškolního projektu, tentokrát s názvem Učíme se (s)
dospělí
pohádkou. Za splnění úkolů, plnění si svých povinností, pomoc jiným, aktivitu navíc, …
18.ročník
dostávají od pedagogických pracovníků dukáty (hnědá kolečka). Postupně je směňují
školního
v desítkové soustavě za vyšší odměnu. 10 dukátů vymění za 1 měšec, 10 měšců za 1
projektu
truhlici. Vyhodnocení celého projektu proběhlo v červnu 2021.
Projektem škola plní mnoho oblastí z průřezových témat našeho školního vzdělávacího
programu.
Uskutečnily se jen 2 dukátové dny (vždy po jednotlivých čtvrtletích školního roku) – 2
byly vyhodnoceny pořadím žáků v jednotlivých třídách. Po sečtení dosažených výsledků
bude celý projekt vyhodnocen a ohodnocen odměnami pro všechny žáky.
Recyklohraní
Projekt vyhlášen MŠMT – sběr elektrozařízení, plnění úkolů, sbírání bodů, které od tohoto
školního roku již nelze vyměnit za věcné odměny.
Ovoce do škol
Ovocné a zeleninové svačinky pro žáky zdarma; dodavatel Bovys od 1.9.2016
Školní mléko
Žáci pravidelně odebírají 1x týdně školní mléko zdarma; dodavatel Laktea o.p.s.
Narozeniny
Oslava narozenin a ukončení ročních období (letos bylo podle otevřených škol, nebylo
v roce
tedy plněno vždy na konci ročního období). Projekt na podporu osobnostní výchovy.
Tradice
Posvícení, Halloween, Mikuláš a čerti, Advent a Vánoce, Tříkrálová tradice,
Morana, Velikonoce, Čarodějnice, Den Země. V letošním roce se nekonaly akce
k Adventu, Moraně.
Rodiče vítáni
Recertifikace a splnění podmínek pro získání titulu Rodiče vítáni byla opětovně získána
v květnu 2021; titul získán poprvé v březnu 2014.
Plavecký kurz
Nekonal se celý kurz z důvodu uzavření škol.
Horažďovice
UČÍME SE (S)
Práce s pohádkovými příběhy – podpora čtenářské gramotnosti; žáci za vedení pedagogů
POHÁDKOU
plnili jednotlivé úkoly týkající se tématu; výstupy byly zveřejněny na nástěnkách v 1.patře
a v učebnách (výtvarné práce, literární a slohové práce,….)
Sbírky pro potřebné
Nadace pro transplantaci kostní dřeně – www.kostnidren.cz; 500,- Kč; veřejnost
Fond Sidus, z.ú. – účast školy na veřejné sbírce č. S-MHMP/1476620/2015; pro tuto sbírku škola utržila
2.000,- Kč; výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK
2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. (10.12.2020)
Květinový den
Český den proti rakovině byl přesunut až na 30. 9. 2020, přesto probíhala sbírka Květinový květen 2020. Do
tohoto data probíhala sbírka pouze online pomocí zaslání dárcovských DMS. Sbírka byla organizována pro
Ligu proti rakovině Praha s možností zakoupení e-kytičky. Ceny DMS byly 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč.
30.9.2020 jsme pomohli vybrat při této sbírkové preventivní akci částku 4.475,-Kč.
Velký dík patří všem, kteří se rozhodli DMS poslat nebo si zakoupit kytičku a přispět tak na prevenci a léčbu
nádorových onemocnění.
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❖ Akce školní družiny
Stav k 31.10.2020
1.oddělení
2.oddělení
3.oddělení
Celkem

Vychovatelka
PP 6
PP 7
PP 8

Název události + datum

Počet dětí
22
24
25
71

Z toho dívek
11
9
11
31

Náplň události

Účast žáci

Cesta za pohádkou (září)
Se zvířátky do pohádky (září)
Andělé a čerti (prosinec)
Ježíšek naděluje (prosinec)

Stopovací hra Vrčení; pohádková stanoviště
Přehlídka a představení domácích mazlíčků
Štafetový závod na zahradě
Vánoční tradice, rozbalování dárků, hra
s novými hračkami
Tříkrálové hry (leden)
Soutěže, malování
Zimní království (únor)
Stavění ze sněhu, pokusy s ledem
Sv.Valentýn (únor)
Origami přáníčka, Valentýnky
Žofka, ředitelka ZOO (únor)
Průvod masek, výroba masek, masopustní
průvod obcí
Minikarneval (únor)
Tanec, soutěže
Den Země (duben)
Sběr odpadků, sázení květin
Kouzelný měšec (duben, květen) Lidové tradice – zdobení májky, čarodějnická
sportovní stanoviště, kouzla a pokusy
Malování kamínků (květen)
Zapojení do akce Pionýr Nepomuk „Galerie
z malovaných kamínků“, v rámci oslav
sv.Jana Nepomuckého
Kytička maminkám (květen)
Pečení perníčků, výroba květin z papíru
Den dětí (červen)
Příprava sladkostí, sportovně-dovednostní
soutěže na zahradě
Družinová pohádková pouť
Netradiční sportovní, dovednostní a výtvarná
(červen)
stanoviště
2020/2021: 15 akcí, účast 529 dětí; 15 dalších účastníků

65
47
21
52

Účast dosp.
a jiné děti
15

26
36
44
12
15
14
46
27

25
37
62

❖ Účast v soutěžích
V letošním školním roce jsme se nezúčastnili žádné soutěže.
Sběr surovin
24.6.2021
Papír a lepenka
24.6.2021
Papír a lepenka
24.6.2021
PET víčka
24.6.2021
Hliník
Celková hmotnost odvezeného odpadu byla 3 537 kg.
Částka 5.013,- Kč byla zaslána na účet školy.

2 710 kg
250 kg
380 kg
197 kg

F.I.I. s.r.o.
F.I.I. s.r.o.
F.I.I. s.r.o.
F.I.I. s.r.o.

❖ Spolupráce se školskými zařízeními
▪

MŠ Čížkov - návštěva dětí z MŠ v 1.ročníku

❖ Propagace školy na veřejnosti
▪
▪
▪

Pravidelná obnova webových stránek školy
Elektronická komunikace s rodiči žáků
Zápis do 1.ročníku pro další školní rok 2021/22 - pozvání na zápis formou dopisu případným zájemcům,
plakáty a pozvánky do okolních MŠ; účast na samotném zápisu pouze rodiče bez dětí; po rozvolnění
epidemiologických opatření umožněna prohlídka školy pro předškolní děti
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❖ Účast školy v mezinárodních programech – mezinárodní spolupráce
Škola se neúčastnila žádného mezinárodního programu a nemá žádnou mezinárodní spolupráci.

❖ 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:
1. I přes náročnou situaci v období kovidu se škola snažila podporovat klima školy částečnou realizací
celoškolního projektu „I z nás budou dospělí“. Při návratu do škol se vyučující snažili vyjádřit snahu
žáků při distančním vzdělávání hodnotou dukátů, dukáty fyzicky žákům předat, ohodnotit také jejich
práci navíc. Také ŠD podpořila tento projekt zajímavými úkoly. V závěru školního roku byl jako
tradičně celoškolní projekt vyhodnocen a ceny žákům předány.
2. Celý školní rok byla provozována schránka důvěra, ale docházka žáků byla natolik narušena, že
k příspěvkům do schránky nedošlo. Ve třídách docházelo k opětovnému připomínání pravidel chování,
bylo jednáno o vzájemném chování žáků. Byly zařazeny dle potřeby ve větší míře třídnické hodiny, při
kterých byly řešeny problémy v komunikaci mezi žáky, ale i vzájemné pochopení situace ve
společnosti, škole a v rodinách. Ve 4. ročníku se jednalo také o nevhodném využívání IT techniky,
tématech kyberšikany a o vzájemném napadání žákyň prostřednictvím IT.
3. V průběhu školního roku byl ve škole organizován projekt Ovoce do škol a Školní mléko dle konkrétní
docházky žáků. Situace byla zhoršena neustálými změnami a neočekávaným uzavíráním škol, rotační
výukou, absencí žáků, apod.
Veškeré dlouhodobé cíle se nepodařilo naplnit v plném rozsahu s ohledem na situaci ve společnosti, neustálé
uzavírání škol, nejistotu. Vztahy s některými rodiči byly napjaté, odlišný názor rodičů stavěl učitele do nových
rolí, spolupráce s žáky byla často obtížná a bylo nutné hledat nové způsoby řešení. I přesto byla organizována
vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků formou on-line setkání. V rizikových případech byla oslovena
specializovaná pracoviště a řešena situace za spolupráce odborníků SPC, PPP a OSPOD. Také období nástupu
omezeného počtu žáků zpět do škol, rotaci jednotlivých ročníků v období 2. pololetí 2020/2021, bylo nutno
dostatečně pedagogicky a prevenčně zajistit, vytvořit dobrou organizaci provozu školy včetně dodržení
hygienických nařízení MŠMT. Byla znatelná únava, demotivace nejen žáků, ale i rodičů, projevil se nejen strach
o zdraví, ale i duševní vyčerpání, které ovlivňovalo vzájemnou komunikaci a spolupráci.
Hodnocení krátkodobých cílů:
1. Škola v tomto školním roce neorganizovala žádné projekty, divadla a další akce. V omezené formě
proběhly podzimní akce: posvícení, Halloween. Na jaře se pak ve třídách i v ŠD konaly svátky jako
čarodějnice a Den matek. Některé třídy se tradičním tématům věnovaly při distanční výuce formou
vytvoření výrobků doma, úkolem do čtení apod.
2. Škola neuskutečnila v rámci ŠVP tvořivé dílny v období Vánoc, Velikonoc z důvodu
epidemiologických opatření.
3. Tradiční akce Budu školák nebyla organizována. Zápisy do 1. ročníku proběhly neoficiálně, pouze byla
umožněna prohlídka školy, setkání s vyučujícími, ovšem vždy jednotlivě, v předem stanovém čase, tj.
opět z důvodu kovidových opatření.
4. V průběhu školního roku se konala pouze dvě setkání pedagogických pracovníků. Jednalo se o nových
pravidlech hodnocení distanční výuky, docházelo k vzájemné podpoře třídních učitelů. Další setkání
probíhala on-line formou. Byla pravidelně vyhodnocována výchovná opatření a hledána nová vhodná
řešení vzniklých situacích v třídních kolektivech.
5. Metodik prevence pravidelně zjišťoval klima jednotlivých tříd, nabízel řešení. Vzájemná komunikace se
převážně konala formou on-line setkání.
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6. Krátkodobé cíle nebyly v tomto školním roce dostatečně naplňovány, byla ztížena nejen forma
plánování, ale i dodržení požadovaných hygienických opatření.
Zhodnocení ostatních aktivit
Pedagogičtí pracovníci pravidelně konzultovali situaci ve třídách, hledali vhodné formy přístupu a řešení
distanční i rotační výuky. Vyučující reagovali na stížnosti rodičů, které se týkaly nespokojenosti
s připojením IT, s formami on-line výuky, ale i způsoby hodnocení a motivací jednotlivých žáků. U
některých žáků bylo nutné jednat s oddělením OSPOD v Nepomuku, hledat vhodná řešení pro integrované
žáky a žáky z obtížného sociálního prostřední rodiny. Pedagogičtí pracovníci se účastnili on-line webinářů.
Dvakrát byla uskutečněna pro vyučující supervize s Mgr. Šedivou, která pokračovala z předešlého školního
roku.
Pro rodiče byly ve škole k dispozici informace a kontakty na PPP v Plzeňském kraji. Žáci i rodiče měli
možnost podpořit čtenářskou gramotnost a využít pravidelné nabídky KMČ Albatros a Fragment i v době
uzavření škol. Rodiče měli možnost jednat o jakémkoliv problému se školou, vyučujícími formou
telefonickou, emailem, SKYPEm i osobně po vzájemné domluvě.
V tomto školním roce se veškeré hodnocení a očekávání soustředilo na zvládnutí domácího vyučování.
V prvním pololetí žáci navíc obdrželi ještě přehlednou formu ústního hodnocení své práce při distanční
výuce. Vyhodnocení projektu „I z nás budou dospělí“ bylo uskutečněno v závěru školního roku. Veškeré
pravidelné aktivity žáků byly v 2. pololetí zrušeny, sportovní akce se neuskutečnily, pravidelné soutěže
nebyly pořádány. Fotografování bylo uskutečněno pro všechny žáky školy. V závěru školního roku se
uskutečnily také jednodenní školní výlety pro 2.-5. ročník, které byly příjemným rozloučením s velice
obtížným a náročným školním rokem.
Přestože se nekonala tradiční setkání a vystoupení pro rodiče, podařilo se většině vyučujících zvládnout
náročné období a často se i více sblížit s rodiči a žáky v rámci společné spolupráce a řešení neobvyklých
situací v rodinách při distančním vzdělávání. Snaha byla znatelná na obou stranách. Řadě rodičů patří velké
díky za důvěru a podporu.
Závěr
Byl ukončen další náročný školní rok, který znovu a znovu otevřel diskusi o poslání a náplni vzdělávání a
vzdělávacích zařízení. Znovu došlo k hodnocení úlohy školy ve vývoji dítěte, opět se práce učitelů stala
tématem diskusí, vtipů, sporů, ale určitě i důvodem kladného ocenění veškerých snah učitelů, kteří se
zasloužili o zvládnutí náročného období nás všech. Řada rodičů nešetřila díky a vyjádřila obdiv při loučení,
byla vděčna za pomoc a podporu. Samozřejmě se vždy najde i skupina těch nespokojených, kteří mají
zkreslenou představu nejen o tomto povolání, ale i o svých dětech a cílech vzdělávání vůbec.
Další vývoj kovidu, ale i změna a úroveň školství ukáže, zda poctivý přístup a vzájemná ohleduplnost v naší
škole opět zvítězí nad hrubostí a záští. Krizové situace dokážou přinést i to dobré a způsobit změny, které
budou ku prospěchu nás všech. Držme si palce do dalšího školního roku. Už víme, že společně situaci
zvládneme.

❖ Spolupráce s PPP, SPC
•
•
•

22.10. SPC Plzeň – Mgr. Lucie Vávrová a Mgr. Jana Macnerová – konzultace v budově školy
Pravidelné telefonické konzultace ohledně výsledků vyšetření žáků v PPP
Písemné vyhodnocení podpůrných opatření žáků zasláno do PPP Plzeň-jih

❖ Spolupráce s dalšími subjekty
▪

▪

Rodiče
o dálková (distanční) výuka žáků
o probíhaly individuální konzultace s rodiči ohledně prospěchu a chování dětí
o pravidelně podáváme písemné informace pro rodiče
o s rodiči probíhá elektronická komunikace
o třídní schůzky s rodiči jsou prováděny formou individuálních pohovorů
o schválení kritérií pro udělení značky Rodiče vítáni
o pomoc rodičů při opravách v budově a při sběru surovin
Obec Vrčeň
o zřizovateli předány výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2019/20, záznamy o úrazech, návrh
na rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2020; předána žádost školy o udělení
výjimky z nejnižšího počtu žáků (pro školní rok 2021/22);
o předána inventura majetku k 31.12.2020
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▪

Inventura majetku školy byla provedena v lednu 2021. Příjmy, výdaje a zůstatek za rok 2020:
Zůstatek k 31.12.2019: 2 392 790,15 Kč
Příjmy 2020:
214 345,59 Kč
Výdaje 2020:
11 020,80 Kč
Zůstatek k 31.12.2020: 2 596 114,94 Kč
o příspěvek na provozní výdaje pro rok 2020 byl stanoven ve výši 650.000,-Kč; pro rok 2021 byl
přiznán příspěvek škole v měsíční výši 54.100,-Kč, tedy celkem 649.200,-Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň – pomoc s vytvořením testovacího místa v rámci epidemie kovidu
(stoly)

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.
Zástupci zřizovatele – Mgr. Lenka Roušalová a Ing. Václava Chodorová – vykonali kontrolu pokladní knihy
(období 1-9/2020) a neshledaly žádné nesrovnalosti a nedostatky.

❖ Kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje
16.6.2021 byla uskutečněna kontrola – ověření správnosti podkladů pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu
rozpočtu přímých výdajů na rok 2021.
Závěr kontroly: nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.

❖ Kontrola OSSZ
Kontrola nebyla provedena.

❖ Kontrola KHS Plzeňského kraje
Kontrola nebyla provedena.

❖ 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
revize TNS a kontroly ohřívačů teplé užitkové vody (bojlery)
pravidelné preventivní kontroly svěřeného úseku požárním preventistou
revize sirény

❖ Kontrola VZP
Kontrola nebyla provedena.

❖ 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. 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
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

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

Počet odvolání

0
0
0
0
0
0
15
1
0
0
0

Rozhodnutí, která nejsou řešena podle správního řádu:
• Opakování ročníku na žádost rodičů
• Povolení vzdělávání podle IVP – povolení vzdělávání žáků podle IVP je součástí doporučení školského
poradenského zařízení
• Osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání – všem žákům prominuta úplata za pobyt ve školní družině za
období 2.pololetí a tím byly vyrovnány pohledávky za 1.pololetí (vše v souvislosti s velice nepravidelnou
docházkou do školy z důvodu epidemiologických opatření vlády ČR)
• Odklad školní docházky - 2
• Přijetí do školní družiny
• 76 žáků (31.10.2020) – 71 žáků pravidelná denní docházka, 5 žáků pravidelná docházka
• 1 žák (12.4.2021)

❖ 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 2020
a) počet podaných žádostí o informace
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Rok 2020
0
0
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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

0
0
0

Informace rodičům ohledně chování a prospěchu žáků jsme v letošním roce podávali většinou telefonicky nebo
osobně ve zvláště k tomu stanovených termínech a po domluvě s třídním učitelem. O takto podaných
informacích nejsou vedeny zápisy a nejsou evidovány.
V případě závažnějších potíží, 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.

9. Základní údaje o hospodaření školy
❖ Údaje o zaměstnancích školy za kalendářní rok 2020
Základní škola celkem
Pedagogičtí a nepedagogičtí
pracovníci

Fyzické osoby
14

Průměrný přepočtený stav

Fyzické osoby
12
2

Průměrný přepočtený počet
11,0342
1,1355

12,1697

Základní škola
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci

Školní družina
Z toho
Fyzické osoby
Pedagogičtí pracovníci
2
Zdroj: Výkaz P1-04 za 1. - 4. čtvrtletí roku 2020

Průměrný přepočtený počet
2,0415

❖ Zpráva o hospodaření
Kladný hospodářský výsledek ZŠ Vrčeň za rok 2020 činil 16.158,- Kč.

Výnosy za rok 2020 v Kč
Dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele
Výnosy z vlastních výkonů, úplata za školní družinu
Ostatní výnosy, čerpání fondů
Plavání dotace
Stravování zaměstnanci
Finanční výnosy
Provozní neinvestiční dotace a výnosy celkem

650 000
53 950
4 229
15 720
50 683
960
775 542

Náklady za rok 2020 v Kč
Nákup materiál různé
Drobný nákup, kancelářské potřeby
Úklidové prostředky
Spotřeba pomůcky
Nákup vybavení
Spotřeba energie
Spotřeba plyn

84 260
55 999
70 543
57 027
5 218
43 621
127 968
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Spotřeba vodné stočné
Opravy a udržování budovy
Ostatní služby, revize, opravy, PC, SW
Ostatní služby, telefon, internet
Mzdové náklady
Plavání z dotace
Stravování zaměstnanci
Ostatní finanční náklady, poplatky, pojistné
Provozní neinvestiční náklady (z rozpočtu zřizovatele) a ostatní
Zdroj: Výsledovka po činnostech analyticky

4 014
59 812
125 771
18 532
33 350
15 720
50 683
6 866
759 384

❖ Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2020) v Kč
Neinvestiční výdaje
Přepočtený počet zaměstnanců

Limit (dle
rozpočtu na rok
2020)

Skutečnost (dle
P1 – 04 za rok
2020)

13,2181

12,1697

Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání
Závazné ukazatele
Mzdové prostředky celkem
V tom: platy
V tom: OON
Odvody na pojistné
FKSP
ONIV (pomůcky na výuku)
Zdroj: Závazné ukazatele a rozpis rozpočtu přímých výdajů.

7 768 461
5 548 866
8 000
1 876 522
112 323
222 750

7 768 461
5 548 866
8 000
Nevykazuje se
Nevykazuje se
Nevykazuje se

❖ Průměrné mzdy zaměstnanců za rok 2020 v Kč
Průměrný měsíční hrubý výdělek
Pedagogičtí zaměstnanci
Nepedagogičtí zaměstnanci

37 996
39 457
23 802

❖ Zpráva o fondech organizace k 31.12.2020 v Kč
Zůstatek k 31.12.2020
116 200
Fond odměn
200 548
FKSP
21 050
Rezervní fond z výsledku hospodaření
233 162
Rezervní fond dary
Základní údaje o hospodaření školy zpracovala Danuše Čekanová dle účetních a mzdových výkazů
k 31.12.2020.

10. Hodnocení školy
•
•

❖ Hodnocení plnění plánu práce školy
Během školního roku 2020/2021 byl plněn roční plán s heslem: "I z nás budou dospělí" - 18. ročník.
Vyučovalo se podle Školního vzdělávacího programu I z nás budou dospělí, datum vydání 1. 9. 2007 v 1. 5. ročníku.
V rámci zlepšování podmínek ke vzdělávání se v průběhu roku zakoupily nové PC, tiskárna a jiné potřeby
pro distanční vedení výuky, prováděly se běžné revize a kontroly, obnovovaly se některé učební pomůcky.
Během uzavření škol došlo k výmalbě tělocvičny a opravy dřevěného ohrazení u topení.
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•

Během výuky bylo dbáno na upevňování a opakování základního učiva a nabízení činností rozšiřujících.
Během prvních dvou měsíců bylo nutno probrat látku, která nebyla v předchozím školním roce díky
uzavření škol vyložena. Žáci byli vedeni ke slušnému chování, dodržování nastavených pravidel a
povinností žáka, ke vzájemné toleranci, pomoci a ohleduplnosti. Byly využívány různorodé metody i formy
vzdělávání, při kterých se využívali dostupné pomůcky, učební materiály i počítačová technika. Během
školního roku se bohužel děti neměly možnost zúčastnit kulturních akcí, do výuky (i distanční) ale byla
zařazena divadelní představení divadla Alfa, která zpřístupnila svá divadelní představení na webu. Žádná
z veřejných vystoupení a většina společných akci se bohužel uskutečnit nemohla (např. Vánoční jarmark,
Dětský den, apod.).
• Rozvoj čtenářské gramotnosti byl podpořen nejen zápisy do čtenářských deníků a prezentací přečtených
knih, ale také celoročním projektem Učíme se (s) pohádkou, nabídkou knih ze žákovské knihovny. Jazyková
gramotnost byla rozvíjena v zájmovém útvaru Anglický jazyk pro 1. ročník, v ostatních ročnících během
hodin anglického jazyka. Z důvodu mimořádného uzavření škol nebyl v letošním školním roce realizován
plavecký výcvik v celém rozsahu. Během celého školního roku byli žáci vedeni k zdravému životnímu stylu
a ochraně životního prostřední nejen v hodinách prvouky a přírodovědy, ale i díky zapojení školy do
projektů Ovoce do škol a Mléko do škol a aktivnímu zapojení do třídění a sběru surovin.
• Své znalosti si žáci 3. a 5. ročníku měli možnost ověřit v testech Kalibro. Znalosti a dovednosti v oblasti
rizikového chování prohlubovali žáci během třídnických hodin a třídnických chvilek, které jsme ve větším
měřítku zařazovali především po návratu dětí z distanční výuky.
• Po vyučování mohli žáci navštěvovat školní družinu i akce, které školní družina organizovala. Díky vládním
nařízením musela být část roku jednotlivá oddělení školní družiny striktně oddělena, proto nemohly všechny
družinové akce probíhat společně.
• V průběhu vzdělávacího procesu bylo dbáno na individuální přístup k žákům, někteří byli odesláni na
vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny, což bylo vždy konzultováno se zákonnými zástupci. Na
škole působilo během školního roku 2020/2021 několik asistentů pedagoga a podle doporučení
Pedagogicko-psychologické poradny bylo pracováno podle Individuálních vzdělávacích plánů. Jednomu z
žáků bylo umožněno individuální vzdělávání podle §41.
• Pedagogičtí pracovníci se pravidelně scházeli na pedagogických a provozních poradách, některé z nich
probíhali v online prostředí. Účastnili se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (formou webinářů),
popř. se zapojili do kurzů celoživotního vzdělávání. Celý rok škola spolupracovala s rodiči žáků, obecním
úřadem, Školskou radou, PPP Plzeň, PPP Domažlice, SPC Plzeň. Bohužel spolupráce s rodiči probíhala
během tohoto školního roku především u 3. – 5. ročníku hlavně formu emailové komunikace nebo
individuálních konzultací. Spolupráce s MŠ Vrčeň, MŠ Dvorec, MŠ Čížkov, MŠ Nepomuk, ZŠ Nepomuk,
SDH Vrčeň neprobíhala v takové míře, jak jsme byli v minulých letech zvyklí.
• Jak už bylo zmíněno výše, díky mimořádnému uzavření škol se nemohly uskutečnit naplánované akce a
projekty v plném rozsahu.
(zpracovala Mgr. Hana Cejpová)
Datum: 27.8.2021
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 30.8.2021.
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Školská rada schválila znění výroční zprávy 30.8.2021.

