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1. Charakteristika školy
1.1. Základní údaje
Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň
příspěvková organizace
600 070 409
102 264 767
75 00 50 00
371 591 563
zs.vrcen@tiscali.cz
www.vrcen.cz
Mgr.Pavel Maršalík

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

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

1.3. Poslední změna v zařazení do školského rejstříku
Č.j. 27 235/2005-21 ze dne 27.9.2005. Název právnické osoby: Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih,
příspěvková organizace.

1.4. Seznam pracovišť
Adresa
Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň

Hlavní budova, ředitelství

Počet tříd
3

Počet žáků
49

1.5. Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Základní škola

Č.j.
16 847 / 96 – 2

V ročníku
1.-5.

1.6. Učební plán

Rozvojový program MŠMT ze dne 17.ledna 2006, č.j. 31 042/2005-22 s platností od 1.9.2006
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
Český jazyk
9
10
8
7
Německý / anglický jazyk
3
4
Matematika
4
5
5
5
Prvouka
2
2
3
Přírodověda
1,5
Vlastivěda
1,5
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1
1
2
Praktické činnosti
1
1
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
20
22
24
25

5.ročník
7
4
5
2
2
2
1
1
2
26

1.7. Součásti školy
Název součásti

Kapacita

Základní škola
Školní družina

05 / 06
150
50

Počet žáků
06 /07
150
50

05 / 06
46
43

06 /07
49
44

Počet tříd, oddělení Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
05 / 06
06 /07
05 / 06
06 /07
3
3
3,590
3,681
2
2
1,303
1,268
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1.8. Typ školy
Škola je neúplná (trojtřídní) se spojenými ročníky ve dvou třídách (2.a 5.ročník; 3.a 4.ročník)

1.9. Spádový obvod školy

Obecním úřadem Vrčeň byl stanoven školský obvod ZŠ Vrčeň. Školský obvod tvoří obce Vrčeň, Sedliště, Srby,
Čížkov a Klášter.
Do ZŠ docházeli žáci z 9 obcí (stav k 30.9.2006).
Vrčeň
17 žáků
Sedliště
4 žáci
Dvorec
2 žáci
Čečovice
11 žáků
Srby
1 žák
Klášter
1 žák
Liškov
2 žáci
Nepomuk
8 žáků
Čížkov
3 žáci
V minulých letech do naší školy docházeli i žáci z obcí Zahrádka, Mileč, Mladý Smolivec, Dožice a Tojice.

1.10. Specializované a speciální třídy
Žádné.

1.11. Individuální integrace postižených dětí

Individuální integrace žáků není žádná.
Máme ve škole žáky s vývojovými poruchami učení. Jejich hodnocení probíhá podle metodického pokynu č.j.
13 711/2001-24, dále podle školského zákona 561/2004 Sb, § 16 a dle Vyhlášky MŠMT č.73/2005. S těmito
žáky pracujeme podle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny – individuální přístup, snížení
výukových nároků.
1.pololetí
2.pololetí
0
0
1.ročník
0
0
2.ročník
5
5
3.ročník
3
3
4.ročník
2
2
5.ročník
Celkem
10 žáků
10 žáků

1.12. Materiálně technické zajištění školy

Vybavení školy je na dobré úrovni. Zastaralý nábytek je postupně obměňován a modernizován. Pomůcky a
učební texty pro výuku jsou též doplňovány. Byly zakoupeny z prostředků ONIV, z darů od rodičů, z financí
získaných grantovým řízením a částečně z prostředků od Obce Vrčeň. Školní materiál a jeho nákup financovala
Obec Vrčeň. Pracovní sešity financovali rodiče žáků.

1.12.1. Opravy, úpravy a údržba školní budovy
§
§
§
§
§
§
§

oprava regálu na aktovky (Brašna)
sekání trávy na školní zahradě (Tomaščík, Běle)
neprůchodné WC v přízemí
oprava WC (Paleček DHW)
vývoz septiku (ZD Vrčeň)
oprava okapu (Václav Sedláček- Sedliště)
sekání trávy na školní zahradě (Tomaščík, Běle Dvorec)

§
§
§

oprava kopírovacího stroje (KVT – Plzeň)
instalace zásuvek do I. a III.třídy (Fabík Nepomuk)
Prázdninové opravy: oprava bojlerů a topení
(Paleček DHW), malování I.třídy a šatny u ŠD
(Průcha Václav); běžné opravy včetně natření
dveří v 1.patře budovy (Maršalík Fr. a Brašna
Fr.)

1.12.2. Učební pomůcky - modernizace
§

§

CD romy - Evidence a vysvědčení – školní
matrika; Aktualizace Povinná ped.dokumentace;
Aktualizace Řízení málotřídní školy; Tvořivý
Amos 2004,2005;
DVD - Kam s nimi? (o odpadech)

§
§

ICT - nová sluchátka k PC; PC do školy (5
pracovních stanic pro žáky, 1 PC do ředitelny)
ŽKN - České pověsti pro malé děti
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§
§
§

UKN - Metodika AJ; Léto a podzim; Slovní
hodnocení na 1.st.ZŠ; Relaxační hry s dětmi;
knihy pro tvorbu ŠVP;
Mediální technika – radiomagnetofony do
učeben; DVD přehrávač do ŠD; CD věž
s reproduktory
Cizí jazyk – učebnice pro zájmový kroužek a
povinnou výuku; Magic Basket (soubor karet a
slov)

§
§

ŠD - Dopravní stavebnice SAPI; BETEXA –
hračky z papíru; hra Amos; auto Tatra; stolní
fotbal;
Ostatní pomůcky - obrázkové leporelo;
uč.pomůcky Tvořivá škola; rozlišovací tílka,
stopky, busola;

1.12.3. Nábytek – modernizace
§

Lékárnička; skříň do ŠD na video, TV a DVD;
stoly pod PC (6 ks); psací stůl do ředitelny
s nástavbou (skříňky); garnyže (5 ks); nábytek
do šatny ŠD – truhlářství Brašna Milan

§

Výškově stavitelné stolky a židle (16 souprav) –
Nadace ČEZ – Santal Třeboň

§

Revize TNS, pojistného ventilu a bojlerů –
Šimek
Revize hasících přístrojů – Václav Král
Nepomuk

1.12.4. Revize a kontroly
§
§
§

Revize tělocvičného náčiní
Revize kotelny - Zelenka
Kontrola spalinových cest - Jiránek

§

1.12.5. Předplatné
§
§
§

Věstník 1-12/2007
Pastelka 1-12/2007
Učitelské noviny 1-46/2007

§
§
§

Moderní vyučování 10/06 – 9/07
Sluníčko 1-12/07
Prevence 1-10/2007

1.13. Školská rada
Během školního roku se sešla Školská rada dvakrát. Projednala dokumenty podle školského zákona a vyjádřila
se ke koncepci ředitele školy na období školních roků 2006/07 – 2010/2011.

1.14. Sdružení působící při škole
1.14.1. SRPŠ

Hospodaření SRPŠ bylo ukončeno, vkladní knížka tohoto sdružení byla zrušena a zůstatek financí byl převeden
na zvláštní účet do účetnictví školy „Dar rodičů dětem“. Od zrušení vkladní knížky na škole SRPŠ neexistuje.

1.14.2. AŠSK

Škola je členem Asociace školských sportovních klubů. Pro koordinaci práce v AŠSK byla i v tomto roce
ustanovena vychovatelka školní družiny paní Eva Šlajerová.

1.15. Tvorba Školního vzdělávacího programu
Na přípravě tohoto dokumentu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Od září začneme vyučovat podle
tohoto dokumentu v 1.ročníku. Při své práci jsme vycházeli ze zákonem stanoveného Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání. Učební osnovy jsou rozpracovány na výstupní úroveň 5.ročníku.
Práce byla velmi složitá, neboť nás na tuto velmi zodpovědnou práci bylo pouze pět. Pracovali jsme ve svém
volnu, často o sobotách a nedělích, na úkor svých rodin. Vše, vzhledem k výši přidělených financí, za velmi
nepatrnou finanční odměnu. Myslíme si, že této změny bylo potřeba jen zčásti, ale nebyla dostatečně připravena
po organizační a hlavně po finanční stránce. Školení k této problematice byla sice organizována, ale jen část
seminářů byla praktických. Na většině školeních se stále dokola opakovala teorie, kterou jsme si mohli přečíst
v Manuálu pro tvorbu ŠVP a v samotném RVP ZV.
V současné době není zpracována část ŠVP, která se zabývá vzděláváním žáků podle přílohy RVP upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
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2. Údaje o pracovnících školy
2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet všech pracovníků *
05 / 06
06 / 07
6 / 5,643
6 / 5,699
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

Počet pedagogických pracovníků *
05 / 06
06 / 07
5 / 4,893
5 / 4,949

2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
Součást
PO
SpŠ
SŠ jiné
Konzervatoř VOŠ
VŠ – Bc. VŠ – PF
ZŠ
ŠD

2 / 0,681
2 / 1,268

VŠ jiné
+ DPS

VŠ jiné
bez DPS

3 / 3,000

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků
Počet ped.pracovníků – přepočtený Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk (5 pedagogických
stav dle 2.1.
(5 učitelů a 2 vychovatelky)
pracovníků)
4,949
16,43
37,4
Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
- absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD
- v důchodovém věku

0
0
0

2.4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
- z toho počet neaprobovaných hodin

72
15

%
100
20,8

Ve kterých předmětech
------------------------------Aj 3.,4.,5.; Pč 3.,4.; Prv 2; Hv
3.,4.,5; Tv 1.,2.,5.;

2.5. Personální změny
2.5.1. Pedagogičtí pracovníci
PP, kteří nastoupili do školy
- z toho absolventi PF
PP, kteří odešli ze školy
- z toho na jinou školu
- mimo školství

Základní škola
0
0
0
0
0

Školní družina
0
0
0
0
0

2.5.2. Nepedagogičtí pracovníci

U nepedagogických pracovníků nedošlo během školního roku k žádné změně.

2.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
2.6.1. Vzdělávací akce
Okruh vzdělávání
Vedoucích pracovníků
Cizí jazyky

Počet akcí
1
2

Počet ped.pracovníků
Ředitel – 1
Učitelka – 2
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SIPVZ a ICT
RVP ZV
Zvyšování odbornosti

1
2
12

Celkem

18

Učitelka – 1
Učitelka – 2
Ředitel - 1
Učitelka – 4
Vychovatelka – 7

2.6.2. Vzdělávací instituce
Gymnázium, Blovice
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje
Národní institut dalšího vzdělávání, Plzeň
Longman Pearson Education
Pedagogická fakulta, Plzeň
Fakta
Tvořivá škola

0
13
0
2
0
1
1
1
Gymnázium, Blovice

14
12
10

KCVJŠ, Plzeň
KÚ Plz.kraje

8

NIDV, Plzeň

6

Longman Pearson Education

4

Pedagogická fakulta, Plzeň

2
0

Fakta
Tvořivá škola

2.6.3. Získané certifikáty, osvědčení
Certifikát
Osvědčení

0
12

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

14
3
0
1

2.6.5. Financování jednotlivých školení
Státní dotace na Zpřístupnění DVPP málotřídním školám
Samoplátci
Financováno z DVPP
Dotace na SIPVZ
Dotováno z ESF

Počet seminářů
0
1
13
1
3

Cena kurzů
0,-Kč
400,-Kč
4.950,-Kč
2.750,-Kč
0,-Kč
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
9

Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
0
1

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

8

1

3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet celkem Z toho přijatých na
gymnázia
SŠ s maturitou
0
0
0

SOU

U

Jiné

0

0

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2.
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

0

----------------0
0

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia

4
4

Počet žáků, kteří Do SpŠ
Do jiné ZŠ
odešli
ze
ZŠ
(1.-5.ročník)
v průběhu školního
roku
0
2
SpŠ – Základní škola internátní Blovice

Do úplné ZŠ
Zvláštní způsob Dodatečný
(6.ročník nebo plnění PŠD
odklad PŠD
Gymnázium)
12
0
1

3.3. Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2006 / 07
Počet kurzů
0

Počet absolventů
0

Časový rozsah (počet hodin / týden)
0

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1. Prospěch žáků
1.pololetí
48
26
19
3

Celkem žáků
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

2.pololetí
46
25
18
3

4.2. Chování žáků
Snížený stupeň z chování

Počet žáků
1.pololetí
0
0

- 2.stupeň
- 3.stupeň

2.pololetí
0
0

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

1.čtvrtletí
0
0
0
0
0

2.čtvrtletí
1
0
0
0
1

3.čtvrtletí
1
0
0
0
1

4.čtvrtletí
13
8
6
0
27

Celkem
15
8
6
0
29
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4.3.2. Kázeňská opatření
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
2.stupeň z chování
Celkem trestů ve čtvrtletích

1.čtvrtletí
6
1
0
0
7

2.čtvrtletí
2
3
0
0
5

3.čtvrtletí
5
2
3
0
10

4.čtvrtletí
0
3
0
0
3

Celkem
13
9
3
0
25

4.4. Zameškané hodiny
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

1.pololetí
1.877 hodin
0 hodin

2.pololetí
2.081 hodina
0 hodin

4.5. Přehled volitelných a nepovinných předmětů

V letošní školním roce bylo vyučováno Náboženství. Předmět vyučoval P.Vítězslav Holý – nepomucký farář.

4.6. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
Výchova k volbě povolání je zahrnuta jen do učiva prvouky a přírodovědy – výběr povolání a pracovní náplně
velmi zjednodušeně.

4.7. Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Na škole jsou uskutečňovány projekty na ochranu životního prostředí (Den Země, sběr druhotných surovin, sběr
léčivých bylin), dodržovány lidové tradice a zvyky. Děti jsou vedeny k ekologickému třídění odpadů a k ochraně
přírody. Na environmentáním vzdělávání se podílejí rovným dílem základní škola i školní družina.
Třídění odpadů ve třídách – celoročně
Sběr léčivých bylin – celoročně
Péče o zeleň na školním pozemku – celoročně
4.ročník sběru druhotných surovin – duben, květen – sebrali jsme 2 110 kg surovin (noviny, časopisy, smíšený
papír, hliníkové folie, víčka od PET lahví, vlnitá lepenka, obaly Tetra Pak)
Projekty s náměty z lidových tradic a zvyků – Slavnost spadaného listí, Vánoce, Vítání jara - Morena,
Velikonoce
Školní výlet – návštěva Loveckého zámečku Ohrada a ZOO Ohrada u Hluboké n.Vltavou
Zdravé zuby – v rámci Prvouky a Přírodovědy

5. Nadstandardní aktivity
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou
5.1.1. Družinové zájmové kroužky
Sportovní – míčové hry
Hliněný kroužek

Šlajerová Eva
Kahounová Jitka

5.1.2. Školní zájmové kroužky
Modelářský kroužek
Práce na počítači
Hravá angličtina

Kahoun Petr
Mgr. Třeštíková Hana
Mgr. Svobodová Gabriela

5.1.3. Mimoškolní zájmové kroužky
Hra na flétnu
Veitová Anna
Pro potřebu tohoto zájmového kroužku škola zapůjčuje učebnu jednou týdně.
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5.2. Mimoškolní a školní aktivity
5.2.1. Akce školy
Divadlo
Divadlo (divadelní
společnost)
Divadlo ŠUS
Divadlo dětí Alfa,
Plzeň
Divadlo
Kašpárek
z Č.B.
Divadlo
Štěpánky
Kašparové
Divadlo dětí Alfa,
Plzeň
Film
Kino
Elektra

Název hry

Účast

Holka nebo kluk?
Ach, ta paní Myšuta…

ZŠ , MŠ Vrčeň
1. – 4.ročník, MŠ Vrčeň

Místo
představení
Tělocvična ZŠ
Plzeň, DD Alfa

Ducháček a Dušinka

ZŠ a MŠ Vrčeň

Tělocvična ZŠ

Flekatý míček

MŠ Vrčeň a Čížkov, ZŠ

Tělocvična ZŠ

Deset malých černoušků

jen 1.a 2.ročník s MŠ Vrčeň

Plzeň, DD Alfa

Název filmu

Účast

Ztracený
poklad
Templářských rytířů

5.ročník

Místo
představení
Plzeň,
kino
Elektra

Přednes básní
§ Svatba na OÚ – přednes básní
§ Setkání důchodců v Sedlišťské hospodě – pásmo básní a písní
§ Žehnání pramene Dobrá Voda - přednes básní na akci
Projektové vyučování
Název celoškolního projektu
Svatováclavský den – sportování na hřišti ve Dvorci, pokračování odpoledne ve
školní družině
Čerti ve škole
IV.vánoční školní jarmark – ZUŠ Nepomuk – dechový soubor
Vynášení Moreny - výroba Moreny, básně – recitace, Létečko
Předvelikonoční barevný týden
Velikonoční zajíček – hledání dárků od zajíčka na školní zahradě
Den Země I - osazení stromků, úklid školní zahrady, úklid druhotných surovin,
pokus s odpadky – zasazení plechovky, lahve a dalších odpadů
Čarodějnice - maska čarodějnice – korpus obličeje připravili starší žáci, soutěže
v tělocvičně, čtení zvyků a povídání o Filipo-jakubské noci, výzdoba návsi
Zdravý týden - ovocné, zeleninové a mléčné dny, projektové vyučování vodě –
pitný režim a vlastnosti vody, cvičení jógy a aerobiku
Den Země II - vyhodnocení pokusu s odpadky; sledování pořadu ČT – Kam
s nimi? (úvodní část a plasty); ukázky živých zvířátek, které děti přinesly do školy
a povídání o nich; vypracování pracovního listu s tématikou odpadů – plasty
Školní oslava Dne dětí - soutěže na školní zahradě
Život starých Slovanů – čtení, modelování, lepení, práce s kartonem, kreslení
pastelkami, tuší
Naše okolí – práce s mapou a busolou, vycházka, psaní a vyhledávání informací,
dokreslování obrázků
Pověsti – slohový výcvik – tvoření osnovy vyprávění, hlasité a tiché čtení,
obrázková osnova - kresba tuší a pastelkami
Zvířátka – věta x slovo; pravopis i,y; sudá a lichá čísla; slovní úlohy; porovnávání
rýmy
Nepomucko – výpis poznámek, upevnění gramatiky; skladebné dvojice; slovní
úlohy; práce s tabulkou; rýsování kružnic; zaokrouhlování
Vzpomínka na vánoční prázdniny – sčítání a odčítání; tvoření slovních úloh;
psaní; hlásková a slabičná stavba slova
Měření – převody jednotek; základní fyzikální veličiny; pokusy; vyhledávání

Určení projektu
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník; 100 – 150
hostů
1. – 5.ročník, MŠ Vrčeň
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
4.ročník
3.a 4.ročník
3.a 4.ročník
2.ročník
5.ročník
2.ročník
3.a 4.ročník
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informací; zapisování výsledků
Vítáme nový rok – přání k novému roku volnou výtvarnou technikou; tvoření
slovních úloh; zlomky – ohňostroj; orientace v textu; slovní druhy; základní
skladebné dvojice; vyprávění
Neživá příroda – vycházka, horniny, nerosty, půda, voda; pokusy; zapisování
výsledků a informací
Novináři – psaní na PC; tvoření vět; nadpis; podpis; tisk dokumentu; lepení
článku na barevný papír; výstava prací v tělocvičně
Výlet, exkurze
Název výletu, exkurze
Dopravní hřiště v Blovicích
Vlastivědná exkurze do Prahy – Národní muzeum – Pravěk; prohlídka města –
cestování vlakem
Dopravní hřiště v Blovicích
Školní výlet - ZOO Ohrada a Lovecký zámeček u Hluboké n.Vltavou
Ostatní události a sbírky pro potřebné
Název školní události
Zahájení školního roku 06/07 v tělocvičně školy a v učebnách,
nástup studentek PF Plzeň na týdenní praxi v 1.ročníku (Věra
Trhlíková a Kateřina Červená)
Ukázkové hodiny v 1.ročníku
Srdíčkový den – prodej srdíček (magnetů) pro nemocné děti
Nadaci pro transplantaci kostní dřeně - výtěžek z jarmarku
2006
Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2007/08 - zapsáno 9
dětí
Plavecký kurz v Horažďovicích
Fond SIDUS - podpora dětem v nemocnicích
CPK Chrpa – sbírka pro hiporehabilitaci
Fotografování žáků
Dětský den dětí na vrčeňské návsi – společný dětský den tří
obecních úřadů Sedliště, Vrčeň a Srby
Malíř v akci – příbramský malíř Mgr. Milan Čihák
Prodej školních potřeb
Vyhodnocení hry I z nás budou dospělí – IV.ročník
Zakončení školního roku

5.ročník
3.a 4.ročník
1.ročník

Určení výletu, exkurze
4. a 5.ročník
5.ročník
3.- 5.ročník
1.- 5.ročník

Určení
1. – 5.ročník, veřejnost
Rodiče žáků 1.ročníku, rodiče předškolních
dětí, učitelky MŠ a jiní zájemci
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník, veřejnost
Děti z MŠ
1. – 4.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník, veřejnost
1. – 5.ročník, MŠ Vrčeň
1. - 5.ročník
1. - 5.ročník
Veřejnost, rodiče žáků, 1.- 5.ročník

5.2.2. Akce školní družiny
Název události
Den se zvířátky – Malá školní
ZOO
Putování za svatováclavským
pokladem a oheň na školní
zahradě
Návštěva DDM Blovice
Havelské posvícení
Halloween
Slavnost spadaného
lampionový průvod
Čertoviny
Vánoční dílna

listí

a

Náplň události
Děti a jejich rodiče přinesly do školy ukázat své
mazlíčky
Stopovačka tříd, hry na ŠZ, malování na chodníku,
povídání s rodiči

Účast

Návštěva jednotlivých oddělení DDM, cestování
vlakem
Zdobení hnětýnek, tradice
Den strašidel a duchů, výroba strašidýlek ze záclon,
malování dýní a obrázků, „cesta odvahy“
Hrabání listí, výroba lampionků, sbírání kamínků a
listí, průvod po vsi, slavnostní oheň – zpěv a recitace,
rozloučení s podzimem
Soutěže a hry v tělocvičně, diskotéka
Práce rodičů a starších bývalých žáků, výroba a

28 dětí
35 žáků
27 dětí
22 dětí, 19 ostatních

7 starších žáků a 5
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Vánoční školní jarmark
Tříkrálová párty
Maškarní karneval – zvířecí
Den Země
Stavění májky a Čarodějnický
rej
Zábavné
odpoledne
maminky
Oslava dne dětí na ŠZ
Spaní ve škole

pro

Výlet do Muzea v Blovicích

dokončení výrobků na jarmark
Prodej ve stáncích, pásmo žáků, dechový soubor ZUŠ
Nepomuk
Tanec a diskotéka, soutěže družstev, občerstvení
žáků
Průvod masek do ŠJ a MŠ, diskotéka. Soutěže a
vyhodnocení masek
Třídění odpadů ve ŠD
Zdobení a stavění májky, pálení čarodějnice, soutěže,
tradice, masky, oheň, tanec kolem ohně, soutěže
v metání míče koštětem
Tvoření slunečnice, přednes básní, taneční
vystoupení, lepení lineckého pečiva
Soutěže
Opékání buřtů, noční hra, hry na zahradě, vystoupení
zahraničních folklorních souborů na návsi
Výstava hraček a panenek

dospělých

32 žáků, 3 děti, 6
dospělých

35
žáků,
20
dospělých
37 žáků
23 žáků + 3 dospělí
31 žák + 3 dospělí

5.3. Účast v soutěžích
Soutěž
krajská
školní

Pořadatel
Západočeské sběrné
suroviny
DDM Blovice

okresní

DDM Blovice

školní

Název soutěže
4.ročník sběrové soutěže

Počet žáků
48

Umístění
22.místo

Matematická olympiáda –
5.ročník
Matematická olympiáda –
5.ročník
Požární ochrana očima dětí
- vv.soutěž

2 (Kahoun J.,
Novák J.)
2 (Kahoun J.,
Novák J.)
1.ktg /1.3.ročník/ - 29
žáků; 2.ktg. /4.5.ročník/ - 17
žáků
Cvrček 2.,3.ročník – 8
žáků Klokánek
– 4.,5.ročník –
11 žáků

Navrženi do
Okresního kola

školní

Jednota českých
matematiků a fyziků

Matematický klokan 2007

okresní
celostátní

AŠSK
Orbit klub společnosti
Wrigley s doporučením
MŠMT ČR

Atletický trojboj
Zdravé zuby – celoplošný
preventivní výukový
program péče o chrup pro
1.stupeň ZŠ

okresní
krajská

AŠSK
Baseball&Softball
Klub Spálené Poříčí;
Jiří Šiman

Přehazovaná
IV.mistrovství ZŠ
Plzeňského kraje

4 st.žáci
4 žáci – soutěžní
kartička;
48 žáků –
výukový
program na
pracovních
listech
9
10

(1.Semerád
Vojtěch, 2.Terč
Štěpán,
3.Krobotová
Lenka);
(1.Kahoun Jakub,
2.Sýkorová
Hedvika, 3.Nová
Veronika)
9.místo

4.místo
5.místo
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5.4. Spolupráce školy na regionální úrovni
§
§

§
§
§

ZŠ Nepomuk – výměna zkušeností a předávání informací o žácích v 6.ročníku po odchodu z naší školy;
MŠ Vrčeň – spolupořádání divadelních představení (3 představení v tělocvičně školy, 2 představení
v plzeňské Alfě), plavecký výcvik v Horažďovicích, návštěva žáků školy na dvou besídkách žáků MŠ
(vánoční a závěrečná); p.uč.Třeštíková uskutečnila návštěvu u předškoláků (ranní činnost dětí, hry,
zaměstnání s předškoláky); paní vychovatelky uskutečnily návštěvu v MŠ – dopolední činnosti;
MŠ Čížkov – účast dětí z této MŠ na představení v naší škole; návštěva učitelky MŠ v 1.ročníku v hodině
čtení;
Dobrovolný hasičský sbor Vrčeň – pomoc při organizaci 4.vánočního jarmarku, čištění okapů na školní
budově
ZŠ Horšice - metodická pomoc s integrovanými žáky; prohlídka školy

5.5. Propagace školy na veřejnosti
§
§
§
§
§

Pravidelná obnova webových stránek školy
Školní bulletin – Ohlédnutí za školním rokem 2005/06
Plzeňský deník – článek o Dnu Země
Kabelová televize Nepomuk – článek s fotografiemi ze Dne Země
Dětský den na vrčeňské návsi – společná akce tří obecních úřadů Vrčeň, Sedliště a Srby

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

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

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu

V letošním roce nebyl sestaven samostatně, ale byl součástí plánu práce školy.
Po celý rok žáci využívali schránku důvěry, která je umístěná na chodbě v 1.patře u nástěnky s právy a
povinnostmi dětí. Touto cestou se nám podařilo zjistit některé závažné přestupky v chování některých žáků.
Většina naplánovaných akcí byla splněna. Děti se při akcích, které plnily úkol prevence sociálně-patologických
jevů, bavily, rozvíjely svůj vztah k ostatním dětem v kolektivu, pomáhaly si. Seznámily se i s jevy, které škodí
společnosti – drogy, násilí, nevšímavost.

6.3. Spolupráce s PPP
V letošním roce bylo Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň - jih vyšetřeni 2 žáci naší školy. Žáci byli
vyšetřeni v prostorách školy v ZŠ Nepomuk. Vyšetření provedla PhDr.V.Vavřičková. Byl proveden pohovor
s rodičem jednoho vyšetřeného žáka ihned po vyšetření dítěte. PPP vychází takto vstříc rodičům, protože ti
nemusejí jet na vyšetření až do Plzně.
Další žáci dojíždí do Ped.-psychologické poradny do Klatov. S touto poradnou máme jen písemný kontakt.
V tomto školním roce zde byli vyšetřeni 3 žáci.
Dále naši školu navštívily pracovnice SPC Plzeň, aby nás informovaly o integraci žáka Zdeňka Sazimy do naší
školy, která se uskuteční od září 2007.

6.4. Spolupráce s rodiči, policií, OÚ, sponzory, veřejností
§

§

Rodiče – rodiče vypomáhají při vedení zájmových kroužků – Hliněný kroužek, Modelářský kroužek;
účastní se akcí pořádaných školní družinou; individuální konzultace s rodiči ohledně jejich dětí; písemné
informace pro rodiče např. o plaveckém výcviku, o prospěchu a kázeňských trestech žáků; třídní schůzky
s rodiči formou individuálních pohovorů
Sponzoři - pan Pavel Paleček (Nepomuk); pan Milan Brašna (Dvorec); Českomoravská stavební spořitelna
(paní Rottová Dana); další rodiče žáka poskytli finanční dar škole; Aerobik Vrčeň; pan Kovář Tomáš –
věcný dar; pánové Semerád, Novák a Vaněk – odvoz žáků na sportovní utkání v rámci AŠSK
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§

§
§
§
§

Obec Vrčeň – ředitel školy jednal se starostou obce o provozu školy, jejích potřebách; děti ze školy
pomáhají při podzimním úklidu návsi (hrabání listí); škola byla spolupořadatelem zdařilé akce – Společný
dětský den ve Vrčeni; starosta obce se zúčastnil slavnostního zahájení školního roku; Obec Vrčeň pravidelně
finančně přispívá na provoz školní budovy; ředitel školy seznámil zastupitele s koncepcí rozvoje školy na
školní roky 2006/07 – 2010/2011
Veřejnost - je zapůjčována tělocvična pro potřeby veřejnosti (3x dohoda o zapůjčení tělocvičny); na
některé školní akce je zvána veřejnost na školních webových stránkách, také pozvánkami;
MÚ Nepomuk – Odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) – velice úzce spolupracujeme se dvěma
pracovníku tohoto úřadu; v letošním školním roce jsme podávali písemnou zprávu celkem na 7 žáků naší
školy (na některé žáky i opakovaně); ve škole byl učiněn výslech dvou žáků pro potřeby soudu
Policie ČR – v letošním školním roce jsme pomoc od Policie ČR nepotřebovali
Okresní soud Plzeň – jih – sepsán posudek na dva žáky školy a oznámení v té samé věci na požádání
soudu; výslech ředitele školy u Okresního soudu Plzeň – jih ve věci zákonného zástupce žáka

7. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol
7.1. Výsledky hodnocení ČŠI

V letošním školním roce nebyla provedena žádná inspekce.

7.2. Kontroly zřizovatele
Zřizovatel byl přítomen inventuře majetku v lednu 2007. Kontrolované doklady a údaje v inventuře majetku byly
v pořádku.

7.3. Kontrola OSSZ
V letošním školním roce nebyla provedena žádná kontrola.

7.4. Kontrola KHS Plzeňského kraje
V letošním školním roce byla v měsíci dubnu 2007 uskutečněna kontrola KHS Plzeňského kraje – paní
Šmolíková. Jmenovaná pracovnice shledala nedostatky oproti hygienické vyhlášce (velikost prostor družiny) a
provedla zápis o kontrole, který je uložen u ředitele školy a kopie byla předána zřizovateli.

7.5. Kontrola BOZP, IBP

V květnu 2007 provedl kontrolu v oblasti BOZP pan Kaňourek, zástupce ČMOS Praha. U ředitele je uložen
zápis z této kontroly, kde nejsou uvedena závažná pochybení školy.

7.6. Kontrola VZP

V letošním školním roce nebyla provedena žádná kontrola.

7.7. Hospitační činnost
Plán hospitací v hodinách nebyl dodržen. Byly uskutečněn 3 hospitace v hodinách. Učitelky provedli několik
vzájemných hospitací u svých kolegů. Nebyla uskutečněna metodická vedení, učitelé vzájemně diskutovali o
svých metodických postupech v rámci přestávek a volných odpolední.

7.8. Kontroly ředitele školy
Kontroly byly téměř všechny uskutečněny, jen nebyly dodrženy stanovené termíny z důvodu nadměrného
zatížení ředitele školy jinými úkoly.
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8. Výkon státní správy
8.1.

Rozhodnutí ředitele školy

Zákon 561/2004 Sb., § 165, odst. 2 určuje ta rozhodnutí ředitele školy, na která se vztahuje správní řád (Zákon
500/2004 Sb.)
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
odkladu povinné školní docházky podle § 37
převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
podle § 39 odst. 2
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
přestupu žáka podle § 49 odst. 1
převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49
odst. 2
povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55
odst. 2
snížení úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb
podle § 123 odst. 4
prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských
služeb podle § 123 odst. 4
podmíněné vyloučení žáka ze školského zařízení podle § 31
odst. 2 a 4
vyloučení žáka ze školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41

Počet
0
0
2 (z toho 1 dodatečný
odklad)
0

Počet odvolání
0
0
0

9
0
1

0
0
0

0

0

2

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

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

0
0

8.3. Počet žáků osvobozených z výuky:
Předmět
-----------

Počet žáků
0

8.4. Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
3
- z toho oprávněných
1
- z toho částečně oprávněných
1
- z toho neoprávněných
1
- z toho postoupených jinému orgánu
0
§ Ústní stížnost pana Kočky Antonína – nevhodné chování ředitele školy k jeho synovi (protokol – stížnost
nepodepsal)
§ Ústní stížnost paní Míškové Emilie– nespokojenost s jednáním p.uč.Svobodové
§ Druhá ústní stížnost paní Duškové Marie na chování žáka Vratislava Míška (4.ročník) – žák neustále
ubližuje její nemocné dceři (4.ročník), která má epilepsii; dále ji bouchá, posmívá se jí (první stížnost byla
v květnu); dcera si v mezidobí na nic neztěžovala;
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8.5. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2005 a 2006
Rok 2005
a) počet podaných žádostí o informace
0
b) počet podaných odvolání proti
0
rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého
0
rozsudku soudu
d) výsledky řízení o sankcích za
0
nedodržování tohoto zákona
bez
uvádění osobních údajů
e) další informace vztahující se
0
k uplatňování tohoto zákona

Rok 2006
0
0
0
0
0

Podávání informací rodičům ohledně chování a prospěchu žáků podáváme pravidelně na schůzkách s rodiči, ale i
osobně ve zvláště k tomu stanovených termínech. V závažných případech podáváme informace rodičům i
telefonicky. O takto podaných informacích nejsou vedeny zápisy a nejsou evidovány.

9. Řízení školy
9.1. Organizace činnosti a provozu školy

Organizační struktura školy – všichni zaměstnanci jsou podřízení řediteli školy
Delegování pravomocí a pracovní náplně – pracovní náplně zaměstnanců jsou v souladu s Katalogem prací;
zaměstnancům jsou určeny úkoly, které plní nad rámec svých pracovních povinností
Poradní a metodické orgány – metodické orgány nejsou pravidelně uskutečňovány; jsou organizovány nahodile
podle potřeby učitelů
Přenos informací uvnitř školy – je vytvořen systém týdenních pracovních plánů, které jsou pravidelně
vyvěšovány na konci týdne pro následující týden
Systém vnitřních směrnic a pokynů ředitele školy – směrnice jsou podle potřeby obměňovány a doplňovány;
zaměstnanci jsou s nimi včas seznamováni vyvěšením na nástěnce v ředitelně školy

9.2. Systém vedení a hodnocení pracovníků
Vedení pedagogických pracovníků – pracovníci jsou vedení ředitelem školy; existuje i vzájemná pomoc mezi
učiteli (předávání zkušeností s dětmi a poznatky o dětech)
Vedení začínajících a nekvalifikovaných učitelů – začínající učitelky jsou vedeny ředitelem školy zvláště
v oblasti výuky ve spojených ročnících, klasifikaci (sjednocování klasifikace na celé škole)
Vedení nepedagogických pracovníků při zajištění provozu školy – pracovníci mají svojí pracovní náplň podle
Katalogu prací, jsou při své práci kontrolováni, nedostatky v jejich práci jsou průběžně odstraňovány; jsou
využíváni při dohledu nad žáky školy v době nepřítomnosti většiny pedagogů
Hospitační a kontrolní činnost – tato činnost je součástí plánu práce školy; většinou nejsou dodrženy hospitace a
kontrol stanovené plánem z důvodu jiné pracovní zatíženosti ředitele školy; občas je provedena pouze
namátková krátká hospitace v hospitace v hodině bez zápisu z této hospitace; v této oblasti má ředitel školy
rezervy;
Plánování v oblasti lidských zdrojů – žádosti o pracovní poměr jsou zakládány u ředitele školy; tyto žádosti jsou
později využívány při hledání nových pracovníků pro zástup za nemocné pedagogy;
Hodnocení zaměstnanců – zaměstnanci jsou hodnoceni podle stanovených kritérií, které jsou součástí pro
stanovení nenárokových složek platu; vzhledem k nedostatku finančních prostředků jsou tyto údaje ve většině
případů finančně nedořešeny;
Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců – je umožňováno pedagogům navštěvovat kurzy podle jejich
výběru z nabídky vzdělávacích center; semináře se týkají vzdělávání v oblasti jazykové přípravy, zvyšování
odbornosti zaměstnanců a SIPVZ

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007
- 16 -

9.3. Finanční a materiální zabezpečení školy

Plánování v oblasti finanční – většina plánů se odvíjí od výše přidělené dotace na provozní náklady od
zřizovatele, většinou se nejdříve naplánují výdaje za energie a služby, poté se zahrnou do plánu potřebné částky
na nákup a obnovu pomůcek a nábytku, který je nutné ve škole postupně modernizovat
Plánování v oblasti materiálně technické – nakupují se zvláště pomůcky na výuku cizího jazyka, ICT technika,
obrazované materiály
Systém finanční kontroly – kontrolu provádí správce rozpočtu paní Čekanová Danuše a čerpání financí
v jednotlivých kapitolách usměrňuje ředitel školy
Inventarizace majetku - je prováděna jednou ročně na příkaz zřizovatele školy, provádí se na konci měsíce
prosince; jsou sestavovány příjmové, výdajové a zůstatkové protokoly o majetku školy

10. Finanční podmínky vzdělávání – Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2006
10.1. Údaje o zaměstnancích

Základní škola – celek

Fyzické osoby –
průměrný stav
celkem
Pedagogičtí
pracovníci
Nepedagog.
pracovníci

Přepočtené osoby –
průměrný stav
celkem

6,596

Průměrný
přepočtený počet

Průměrný měsíční
plat (HM)

5,178

20.461,- Kč

0,794

10.243,-Kč

5,972

Základní škola
Fyzické osoby –
průměrný stav
celkem
Pedagogičtí
pracovníci
Nepedagog.
pracovníci

Přepočtené osoby –
průměrný stav
celkem

4,416

Průměrný
přepočtený počet

Průměrný měsíční
plat (HM)

3,753

21.678,- Kč

0,794

10.243,-Kč

4,547

Školní družina
Fyzické osoby –
průměrný stav
celkem
Pedagogičtí
pracovníci
Nepedagog.
pracovníci

Přepočtené osoby –
průměrný stav
celkem

2,18

Průměrný
přepočtený počet

Průměrný měsíční
plat (HM)

1,425

17.257,- Kč

0

0,-Kč

1,425

10.2. Zpráva o hospodaření (v Kč)
10.2.1. Hospodářský výsledek ZŠ Vrčeň za rok 2006……………………… + 2 008,31 Kč
10.2.2. Příjmy (kalendářní rok 2006)
Hlavní činnost
Investiční
Neinvestiční

0,00
2 350 900,06

Přímé neinvestiční dotace (ze státního rozpočtu)
Dotace na přímé investiční výdaje celkem

1 949 000,00
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Z toho: prostředky na platy
Z toho: prostředky na OON
Dotace č.j. 31 552/2005-551 (Financování ICT standardu)

1 369 000,00
12 000,00
15 000,00

Přímé neinvestiční dotace celkem (ze státního rozpočtu)

1 964 000,00

Provozní neinvestiční dotace (z rozpočtu zřizovatele)
Dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
Dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele
Příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
Poplatky od rodičů – úplata za školní družinu
Ostatní příjmy *

0,00
360 000,00
0,00
22 650,00
4 250,06
386 900,06

Provozní neinvestiční dotace celkem (z rozpočtu zřizovatele)

10.2.3. Výdaje (kalendářní rok 2006)
Hlavní činnost
Investiční
Neinvestiční

0,00
2 339 479,50

Přímé náklady (ze státního rozpočtu)
Přímé investiční výdaje celkem
Z toho: prostředky na platy
Z toho: prostředky na OON
Náklady z dotace č.j. 31 552/2005-551 (Financování ICT standardu)

1 949 000,00
1 369 000,00
12 000,00
15 000,00

Přímé neinvestiční celkem

1 964 000,00

Provozní náklady (z rozpočtu zřizovatele)
Nákup materiálu, vybavení
Spotřeba drobný nákup, kanc.potřeby, předplatné
Úklidové prostředky
Spotřeba pomůcek a učebnic na výuku
Opravy a udržování budovy
Spotřeba energií
Cestovné
Revize, odpady, účetní práce, ostatní služby
Telefon
Mzdové náklady OON
Ostatní náklady, poplatky
Provozní neinvestiční celkem

66 470,20
22 062,60
10 041,00
25 088,70
13 557,00
163 809,50
406,00
49 634,00
15 225,50
3 920,00
5 265,00
375 479,50

10.3. Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2006)

Přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové prostředky na platy
Mzdové prostředky – OPPP
Odvody, ONIV, FKSP

Limit
(podle rozpočtu na rok
2006)
5,760
1.369.000,12.000,568.000,-

Skutečnost
(podle P1 – 04 za rok
2006)
5,972
1.369.000,12.000,568.000,-

Rozdíl
+ 0,212
0
0
0
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10.4. Zpráva o použití prostředků na DVPP
Počet pracovníků, objem vynaložených Kč, v rámci jakého programu (viz Pokyn
ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 8/2001 )
Vzdělávání

Počet
pedagogických
pracovníků

Počet
seminářů,
školení. kurzů

Kč
Krajský úřad

Vedoucích
1
pracovníků
V oblasti cizích
2
jazyků
V oblasti SIPVZ
1
K prohloubení
4
odbornosti
Odborná literatura
pro učitele
CELKEM
X – placeno z ESF, nebo byl kurz zdarma

MŠMT

1

X

4

X

1
10

Obec,
samoplátce
980,-

2750,2300,-

2.300,-

1240,-

2.750,-

2.220,-

11. Přílohy
·
·
·
·
·

Žákovský a rodičovský dotazník za rok 2006
Srovnání výsledků žákovského a rodičovského dotazníku za roky 2004 a 2006
Výsledky žáků ve znalostních testech Kalibro – 5.ročník
Výsledky našich žáků v 6.ročnících následných škol
Koncepce rozvoje školy na období let 2006/07 – 2010/11

Datum: 21.8.2007

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 21.8.2007.
Mgr. Gabriela Svobodová

………………………………..

Mgr. Hana Třeštíková

………………………………..

Hana Nová

………………………………..

Eva Šlajerová

………………………………..

