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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
75 00 50 00
371 591 563
zs.vrcen@tiscali.cz
www.vrcen.cz
Mgr.Pavel Maršalík

Název školy:
Adresa:
Právní forma:
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. Proveden výmaz odloučeného pracoviště Vrčeň 137 (od 27.9.2005).

1.4. Seznam odloučených pracovišť
Adresa
Hlavní budova, ředitelství
Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň
Odloučené pracoviště
Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň
Odloučené pracoviště bylo vymazáno ze školského rejstříku ke dni 27.9.2005.

Počet tříd
3
0

Počet žáků
46
0

1.5. Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Základní škola

Č.j.
16 847 / 96 – 2

V ročníku
1.-5.

1.6. Učební plán
Český jazyk
Německý / anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova

1.ročník
9

2.ročník
10

3.ročník
10

4
2

5
2

5
3

1
1
1
2
20

1
1
1
2
22

1
1
1
2
23

4.ročník
7
3
5

5.ročník
7
3
5

1,5
1,5
1
2
1
2
24

2
2
1
2
1
2
25

1.7. Součásti školy
Název součásti

Kapacita

Základní škola
Školní družina

04/ 05
150
50

Počet žáků

05 / 06
150
50

04 / 05
53
43

05 / 06
46
43

Počet tříd, oddělení Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
04 / 05 05 / 06
04 / 05
05 / 06
3
3
3,636
3,590
2
2
1,392
1,303
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1.8. Typ školy
Škola je neúplná (trojtřídní) se spojenými ročníky ve dvou třídách (2.a 3.ročník; 4.a 5.ročník)

1.9. Spádový obvod školy
Obecním úřadem Vrčeň byl stanoven školský obvod ZŠ Vrčeň. Školský obvod tvoří obce Vrčeň, Sedliště a Srby.
Do ZŠ docházeli žáci z 9 obcí (stav k 30.9.2005).
Vrčeň
16 žáků
Sedliště
4 žáci
Dvorec
3 žáci
Čečovice
8 žáků
Srby
2 žáci
Klášter
1 žák
Liškov
3 žáci
Nepomuk
4 žáci
Čížkov
5 žáků
V minulých letech do naší školy docházeli i žáci z obcí Zahrádka, Mileč, Mladého Smolivce, Dožic a Tojic.

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. S těmito žáky pracujeme podle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny – individuální
přístup, snížení výukových nároků.
1.pololetí
2.pololetí
0
0
1.ročník
2
2
2.ročník
2
1
3.ročník
2
3
4.ročník
2
2
5.ročník
Celkem
8 žáků
8 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 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
§ Uvedení kotelny do provozu po letní přestávce
§
§ Dokončení nových šaten pro žáky v přízemí školy
§
§ Reinstalace PC učebny – firma AutoCont Plzeň §
(od 1.9.2005 má škola vlastní správu této učebny)
§
§ Oprava zářivek v celé škole

1.12.2. Učební pomůcky - modernizace

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

hokejové vybavení
stírací tabulky na psaní 1.r.
desky na písmena pro 1.r.
nové učebnice a PS
CD rom - Řízení malotřídní školy
CD rom - TS Přírodověda 4 – Žijí s námi
CD rom - Logické hádanky a úkoly z geometrie
CD rom - TS Němčina 2
CD rom - Čj 2 – jazykové rozbory
CD rom – Hejbejte se, kosti moje
CD rom - Vlastík
CD rom - Všeználek to ví
pexeso na NJ
Logico Piccolo – výukové tabulky a karty

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Oprava bojlerů
Malování II.třídy
Oprava zářivek v tělocvičně
Oprava lina v tělocvičně

knihy do ředitelny – Průvodce rokem ředitele ZŠ
a Aplikace platových předpisů ve školství
knihy do ŽKN
knihy do UKN
stavebnice Lego a Puzzle 3D
pomůcky pro ŠD – knihy (4 ks)
firma AMBA – bílé magnetické tabule 3 ks
koloběžka
domino
hrábě, lopata, pletivo na šk.zahradu
Stavebnice Duo Plus 4100
Loto – matematika a slabiky
nástěnné obrazy (Člověk a Státní svátky)
karimatky na TV
datová karta do fotoaparátu Olympus
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1.12.3. Nábytek – modernizace
§
§
§
§
§

Stojan na aktovky
Mikrovlnná trouba
Kuchyňská sestava do ředitelny
Skříňka na šanony
Kancelářská židle

§
§
§
§

Lékárnička
Skříň s plastovými zásobníky – 2 ks
Skříň do ŠD
Garnyže – 3 ks

§
§
§
§

Kontrola BOZP a PO
Revize TNS a bojlerů
Revize spalinových cest
Revize hasicích přístrojů

1.12.4. Revize a kontroly
§
§
§
§

Revize elektro
Revize kotelny
Revize tělocvičny a tělocvičného nářadí
Oprava televize v ŠD

1.13. Školská rada
V prosinci 2005 se uskutečnily volby do Školské rady. Učiteli byla zvolena jako zástupce učitelů Mgr. Gabriela
Svobodová – učitelka. Mezi rodiči byl zvolen jako zástupce rodičů – pan Luboš Horvát. Zřizovatel jmenoval
svého zástupce - paní Emilie Harangová.
Na únor 2006 bylo ředitelem školy svoláno 1.zasedání Školské rady. Předsedkyní zde byla zvolena Mgr.
Gabriela Svobodová. Členové školské rady projednali Jednací řád ŠR, ředitel školy je seznámil s částí zákona č.
591/04 (školský zákon), byli seznámeni s výsledky voleb do ŠR

1.14. Sdružení působící při škole
1.14.1. SRPŠ

Na škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy. Paní Jindřiška Šeflová z Čečovic spravuje finance dětí v tomto
SRPŠ. Jiné aktivity toto sdružení nevyvíjí.

1.14.2. AŠSK

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

1.15. Tvorba Školního vzdělávacího programu
Učitelé se několikrát sešli o vedlejších prázdninách, aby začali pracovat nad ŠVP. Sestavit kvalitní ŠVP nebude
lehké, protože během školního roku není dostatek času, jezdíme na DVPP v odpoledních hodinách, vzhledem ke
spojeným ročníkům je velké množství příprav na další den.
K dnešnímu dni máme zpracované části ŠVP – charakteristika školy, charakteristika ŠVP, výchovně vzdělávací
strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
V dalším školním roce nás čeká ještě mnoho zodpovědné práce.
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2. Údaje o pracovnících školy
2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet všech pracovníků *
04 / 05
05 / 06
6 / 5,778
6 / 5,643
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

Počet pedagogických pracovníků *
04 / 05
05 / 06
5 / 5,028
5 / 4,893

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

2 / 0,590
2 / 1,303

VŠ jiné
+ DPS

VŠ jiné
bez DPS

3 / 3,000

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků
Počet ped.pracovníků – přepočtený Průměrná délka pedagogické praxe
stav dle 2.1.
4,893
15,43

Průměrný věk

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
- absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD
- v důchodovém věku

0
0
0

36,8

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

70
13

%
100
18,6

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

SIPVZ a ICT

2

RVP ZV

2

Počet ped.pracovníků
Ředitel – 2
Učitelka – 2
Vychovatelka – 1
Ředitel – 1
Učitelka – 1
Učitelka – 2
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Zvyšování odbornosti

8

Celkem

17

Učitelka – 2
Vychovatelka – 6

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

10

2
9
0
4
1
1
Gymnázium
Blovice
KCVJŠ Plzeň

8
KÚ Plz.kraje
6
NIDV, Plzeň
4
2
0

Longman Pearson
Education
Pedagogická
fakulta Plzeň

2.6.3. Získané certifikáty, osvědčení
Certifikát
Osvědčení

0
7

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

7
6
2
2

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

8.920,-Kč
680,-Kč
2.840,-Kč
5.300,-Kč
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
15

Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
0
1

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

14

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

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

0

0

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

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

0
0

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

Do úplné ZŠ
Zvláštní způsob Dodatečný
(6.ročník nebo plnění PŠD
odklad PŠD
Gymnázium)
8
0
0

3.3. Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2005 / 06
Počet kurzů
0

Počet absolventů
0

Časový rozsah (počet hodin / týden)
0

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1. Prospěch žáků
Celkem žáků
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

1.pololetí
46
27
18
1

2.pololetí
44
24
19
1

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

Počet žáků
1.pololetí
1
0

2.pololetí
1
0
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4.3. Výchovná opatření
4.3.1. Pochvaly a jiná ocenění
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Pochvalný list nebo věcný dar
Celkem pochval ve čtvrtletích

1.čtvrtletí
0
0
0
0

2.čtvrtletí
5
0
0
5

3.čtvrtletí
0
0
0
0

4.čtvrtletí
3
0
13
16

Celkem
8
0
13
21

1.čtvrtletí
3
0
0
0
3

2.čtvrtletí
5
3
0
1
9

3.čtvrtletí
9
6
0
0
15

4.čtvrtletí
0
4
3
1
8

Celkem
17
13
3
2
35

4.3.2. Kázeňská opatření
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
2.stupeň z chování
Celkem trestů ve čtvrtletích

4.4. Zameškané hodiny
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

1.pololetí
2 081 hodina
0 hodin

2.pololetí
1 715 hodin
31 hodina

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
3.ročník sběru druhotných surovin – duben, květen – sebrali jsme 2 903 kg surovin (noviny, časopisy, smíšený
papír, hliníkové folie, víčka od PET lahví, vlnitá lepenka)
Projekty s náměty z lidových tradic a zvyků – Slavnost spadaného listí, Vánoce, Vítání jara, Velikonoce
Školní výlet – návštěva ekologické farmy v Prusinech u Nebílov
Výtvarná soutěž, kterou pořádalo Ministerstvo zemědělství – Za humny města
Zdravé zuby – v rámci Prvouky a Přírodovědy
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5. Nadstandardní aktivity
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou
5.1.1. Družinové zájmové kroužky
Hravá angličtina
Sportovní – míčové hry
Hliněný kroužek

Nová Hana
Šlajerová Eva
Kahounová Jitka

5.1.2. Školní zájmové kroužky
Modelářský kroužek
Hra na flétnu
Novinář

Kahoun Petr
Veitová Anna
Maršalík Pavel, Třeštíková Hana

5.2. Mimoškolní a školní aktivity
5.2.1. Akce školy
Divadlo
Divadlo
(divadelní
společnost)
Pampeliška

Název hry

Účast

Místo představení

Orfeus

Červená Karkulka
Kašpárkovo dobrodružství
Pohádka o Vánocích

MŠ Vrčeň
MŠ Vrčeň
ZŠ Vrčeň

Divadlo dětí Alfa

Betlém

1.-3.ročník, MŠ Vrčeň
1.-3.ročník, MŠ Vrčeň
1.-3.ročník, MŠ Čížkov a MŠ
Vrčeň
4.-5.ročník

Divadlo dětí Alfa

O chlapci, který vrátil lidem
slunce
Máša a medvědi

Úsměv
Kuba
Úsměv

Film
Kino
Kino Elektra

O králi Matyášovi, Johance
a paní hor
O slepičce a kohoutkovi

Název filmu
Harry Potter a ohnivý pohár

1.-3.ročník, MŠ Vrčeň
1.-5.ročník, MŠ Vrčeň a MŠ
Čížkov
1.-5.ročník, MŠ Vrčeň

Divadlo dětí Alfa,
Plzeň
Divadlo dětí Alfa,
Plzeň
ZŠ Vrčeň
ZŠ Vrčeň

1.-5.ročník, MŠ Vrčeň a MŠ
Čížkov

ZŠ Vrčeň

Účast
3.-5.ročník

Místo představení
Kino
Elektra,
Plzeň

Přednes básní
§ Setkání důchodců v Sedlišti (OÚ Vrčeň, Sedliště a Srby) – přednes básní a zpěv písní
§ Svěcení pramene Dobrá voda (P.V.Holý) – přednes básní a zpěv písně
§ Sjezd rodáků v Sedlišti (OÚ Sedliště) – přednes básní a hra na hudební nástroje
Celoškolní projektové dny
Název celoškolního projektu
Epilepsie
Nepomuk – vlastivědná vycházka
Čertovský den a Mikulášská nadílka
Vánoce
3.vánoční školní jarmark
Čarodějnice
Les
Den dětí
Domov, rodina
Vítání jara, vynášení Moreny
Velikonoce – barevný týden

Určení projektu
4., 5.ročník
4., 5.ročník
1.- 5.ročník
1.- 5.ročník
1.- 5.ročník
1.- 5.ročník
2., 3.ročník
1.- 5.ročník
1.ročník
1.- 5.ročník
1.- 5.ročník

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006
- 10 -

Výlet, exkurze
Název výletu, exkurze
Knihovna (Nepomuk)
Historická železnice (Vrčeň)
Dravci – ukázka sov, dravců (ZŠ Nepomuk)
Školní výlet – ekologická farma a Západočeské muzeum Plzeň – Nejoblíbenější
večerníčky (Prusiny, Plzeň)
Cyklistický výlet (Zahrádka)
Ostatní školní akce
Název školní události
Dopravní hřiště (školní zahrada a autocvičiště Nepomuk)
Fotografování žáků (p.Emil Sýkora – Nepomuk)
Ukázkové hodiny v 1.ročníku
Návštěva plzeňských vánočních trhů
Volby do Školské rady
Zápis žáků do 1.ročníku pro šk.rok 2006/07
Plavecký výcvik (Horažďovice)
Dětský den (Sedliště) – pořadatelé OÚ Sedliště, Vrčeň, Srby
Prodej školních potřeb
Vyhodnocení hry I z nás budou dospělí – III.ročník
Zakončení školního roku

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

Určení
4., 5.ročník
1.- 5.ročník
Rodiče žáků 1.ročníku, rodiče předškolních
dětí, učitelky MŠ a jiní zájemci
4., 5.ročník
Rodiče žáků
Předškolní děti a jejich rodiče
1.- 4.ročník
veřejnost
1.- 5.ročník
1.- 5.ročník
Veřejnost, rodiče žáků, 1.- 5.ročník

5.2.2. Akce školní družiny
Název události
Výlet do Nepomuka
Cesta za pokladem

Náplň události
Návštěva kadeřnictví, pošty, muzea
Loučení s létem, hledání pokladu v doprovodu
dospělých, soutěže a hry, oheň, opékání špekáčků

Draci ve větru
Havelské posvícení
Dýňové dloubání

Pouštění draků
Zdobení placiček, posvícenské zvyky
Vytváření strašidelných svítících dýní, výrobek byl
součástí výstavy vyřezaných dýní v Nepomuku
Plnění strašidelných úkolů

Strašidýlková stezka odvahy
„Halloween“
Slavnost spadaného listí

Čertovský den a Mikulášská
nadílka
Adventní posezení

3.vánoční školní jarmark
Vánoční jarmark v Plzni
Tři králové
Bleší trhy
Zimní olympiáda
Školní masopustní karneval
Hra barev
Školní velikonoční jarmárek
Zapomenutý
velikonoční
zajíček

Učast
28 dětí
35
dětí,
19
dospělých, 7 jiných
dětí
28 dětí
Všechny děti

29 dětí

Hra s listím, vyhodnocení nejlepšího hrabače listí,
účast na zavírání zahrady v MŠ Vrčeň, lampionový
průvod Vrčení, slavnostní zakončení na školní
zahradě
Diskotéka a čertovské soutěžení

31
dětí;
15
dospělých; 5 jiných
dětí

Pomoc maminek při výrobě dárků na vánoční
jarmark, posezení s maminkami nad šálkem čaje
nebo kávy
Výroba dárků, výzdoba tělocvičny, organizování
prodeje, zajištění pohoštění
Návštěva jarmarku, prohlídka stánků s vánočními
výrobky
Obcházení Vrčeně v kostýmech králů, zpěv koled,
přání lidem
Ukázka různých sbírek dětí, výměna nasbíraných
věcí, prohlížení sbírek dětí
Sjezd mezi brankami, slalom
Výroba masek, rej masek, tanec, soutěže
Velikonoční barevný týden
Výroba dárků, prodej rodičům
Stopování po vajíčkách, hledání schovaného zajíčka,
soutěž v popovýšání vajec

10 maminek

18 dětí

Všechny děti
4., 5.ročník
9 dětí
9 dětí
19 dětí
32 dětí, 5 dospělých

27 dětí
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Minikopané
Zahradní slavnost a čarodějnice
Den matek

Dětský den v Sedlišti

Školní kolo
Plnění čarodějnických úkolů na školní zahradě,
vyhodnocení nejlepšího čarodějnického kostýmu
vystoupení dětí (tanec, básně, dramatizace pohádky);
soutěže dětí a maminek, občerstvení

Příprava soutěžních karet, příprava balíčků pro děti,
příprava kulis ke stanovištím a stanoviště
Třídění sebraných surovin, nakládání na auto
Zvířecí kostýmy si připravily starší děti a také
připravily soutěžní úkoly pro své mladší spolužáky
Sportovní příprava na III.krajské mistrovství
základních škol ve Spáleném Poříčí
Návštěva MŠ Čížkov, hry na školní zahradě, oheň,
opékání špekáčků, noční hra
Soutěže v dovednostech
Batikování a savování triček, výstava výrobků, účast
v soutěži Iberia

Sběr surovin
Den dětí
T-Ball
Nocování ve škole
Miss a Misšák školy
Barevné tričko

11 dětí
21 čarodějnic, 10
dětí, 6 dospělých
28
dětí,
20
maminek,
20
ostatních (babičky,
sourozenci,
dědečkové,
tatínkové

Všechny děti
12 dětí
21 dětí
Dokončilo 6 dětí
Všechny děti

5.3. Účast v soutěžích
Soutěž
celostátní
celostátní
celostátní
celostátní

Okresní
Okresní
Školní
Okresní
celostátní
Krajská

Pořadatel

Název soutěže

Počet
žáků
10
46
8
10

Umístění

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví
Kalibro
Kalibro

Za humny města (Vv)
Zdravé zuby
Dovednostní testy
Znalostní testy

Okresní sdružení hasičů
Plzeň - jih
Okresní sdružení hasičů
Plzeň - jih
Iberia

Klokánek (M)
Cvrček (M)
Požární ochrana očima dětí
(Vv)
Požární ochrana očima dětí
(Vv)
Batikování triček

19
14
37

Věcné odměny
1.desetina
všech
žáků – 1 žák
2.desetina
všech
žáků – 4 žáci
-

7

Diplom za účast

7

Sběr druhotných surovin

46

Věcné
odměny,
diplom
21.místo – škola

Minikopaná – Mc Donald´s
Cup
Atletický trojboj

15

-

8

III.krajské
mistrovství
základních škol v T-ballu
Namaluj své město (Vv)

9

15. a 17.místo – 2
družstva
1.místo – družstvo

13

1.místo – 1 žákyně

Školní

Západočeské
suroviny
AŠSK

sběrné

Okresní

AŠSK

Krajská

Sharks Spálené Poříčí

regionální

Reklamní a produkční
společnosti 3image s.r.o. a
Historiabohemiae

5.4. Spolupráce školy na regionální úrovni
§
§
§
§

ZŠ Nepomuk – výměna zkušeností a předávání informací o žácích v 6.ročníku po odchodu z naší školy;
smlouva se ZŠ o výuce Náboženství (žáci ze ZŠ Nepomuk mohou docházet do naší školy na Náboženství)
MŠ Vrčeň – spolupořádání divadelních představení, plavecký výcvik v Horažďovicích, návštěva žáků školy
na dvou besídkách žáků MŠ, prezentace školní knihy (žáci 1.ročníku) před paní ředitelkou a dětmi z MŠ
MŠ Čížkov – účast dětí z této MŠ na představeních v naší škole, návštěva ředitelky MŠ v 1.ročníku
v hodině čtení; školní družina navštívila děti z MŠ, prohlédla si čížkovskou MŠ a připravila pro děti soutěže
ZŠ Blovice – výpal žákovských keramických drobností určených pro školní vánoční jarmark

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006
- 12 -

§

Dobrovolný hasičský sbor Vrčeň – pomoc při organizaci 2.vánočního jarmarku, čištění okapů na školní
budově

5.5. 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 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 3 žáci naší školy. Žáci byli
vyšetřeni v prostorách školy v ZŠ Nepomuk. Vyšetření provedli PaedDr.Wagner a PaedDr.Vavřičková.
S přístupem obou psychologů jsme byli spokojeni. Byl proveden pohovor s rodiči ihned po vyšetření daného
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. Zde
byli vyšetřeni 4 žáci.

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

§
§

§
§
§
§

Rodiče - informace pro rodiče byly uskutečněny (schůzky s rodiči žáků) v říjnu v 1.ročníku a v listopadu v
ostatních ročnících, v měsíci dubnu proběhly informace o žácích všech ročníků; rodiče vypomáhají při
vedení zájmových kroužků – Hliněný kroužek, Modelářský kroužek; účastní se akcí pořádaných školní
družinou; účastní se soutěží – porotci i soutěžící, vykonávají pomocný dohled nad žáky při soutěžích mimo
naši školu;
Sponzoři - pan Pavel Paleček (Nepomuk); Obec Sedliště; pan Milan Brašna (Dvorec); paní Jana Šeflová
(Dvorec); českomoravská stavební spořitelna (paní Rottová Dana); další rodiče žáka poskytli finanční dar
škole; Jednota Vrčeň; Aerobik Vrčeň;
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 – Dětský den
v Sedlišti; starosta obce se zúčastnil slavnostního zahájení školního roku; Obec Vrčeň pravidelně finančně
přispívá na provoz školní budovy;
Veřejnost - je zapůjčována tělocvična pro potřeby veřejnosti; informujeme veřejnost o dění ve škole
nepravidelnými příspěvky do Nepomuckých novin;
MÚ Nepomuk – Odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) – zpráva školy o žákovi 2.ročníku; podání
oznámení ohledně podezření na týrání svěřené osoby; oznámení o neomluvených hodinách žáka z 2.ročníku;
Policie ČR – podání trestního oznámení na rodiče ohledně podezření na týrání svěřené osoby; zpráva školy
o žákovi 1.ročníku;
Okresní soud Plzeň – jih – posudek na dva žáky 2.ročníku
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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 kontroloval stav pokladny školy a zápisy v pokladní knize, byl přítomen inventuře majetku v lednu
2006. Kontrolované doklady a údaje v inventuře majetku byly v pořádku.

7.3. Kontrola OSSZ
Kontrola dokladů týkajících se OSSZ proběhla v měsíci září 2005 a byla bez připomínek. Dokumenty byly
kontrolovány v přítomnosti p.Danuše Čekanové, která měla od ředitele školy plnou moc pro tuto činnost.

7.4. Kontrola KHS Plzeňského kraje
V letošním školním roce byla v měsíci září 2005 uskutečněna kontrola KHS Plzeňského kraje – paní Šmolíková.
Jmenovaná pracovnice neshledala závažných nedostatků a provedla zápis o kontrole, který je uložen u ředitele
školy.

7.5. Kontrola BOZP, IBP
§
§

V prosinci 2005 a v dubnu 2006 byly uskutečněny kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany, které
provedla firma Dana Lindová, technik PO a BP, z-41/95. Zápisy z kontrol byly předány řediteli školy.
Kontrola IBP nebyla uskutečněna.

7.6. Kontrola VZP
V dubnu 2006 byla za přítomnosti ředitele školy uskutečněna kontrola dokladů a plateb, které směřují na VZP.
Přeplatek v pojistném plnění byl navrácen pojišťovnou škole. Jiné nedostatky nebyly shledány.

7.7. Hospitační činnost
Ředitel školy provedl 4 hospitace v hodině. Po celý rok se podle potřeby věnoval začínající učitelce – uvádějící
učitel. Organizoval metodická sdružení s oběma učitelkami (vyhláška o vysvědčení, příprava zápisu do
1.ročníku, plavecký výcvik, plán na tvorbu ŠVP).

7.8. Kontroly ředitele školy

Ředitel školy kontroloval třídní a družinovou dokumentaci každé čtvrtletí školního roku, dále sestavení rozvrhů a
rozsah pracovní doby vychovatelek ŠD a provozních zaměstnanců, kontroloval plnění plánu práce školy. Také
byla namátkově kontrolována kvalita úklidu školní budovy.

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

Počet
0
0
1
0

Počet odvolání
0
0
0
0

15
0

0
0
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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

0

0

0

0

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
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu

1
0
1
0
0

Ústní stížnost paní Krejčířové ohledně rozbitých brýlí její dcery – vyřešeno domluvou žákům a pozváním paní
Krejčířové do školy (ŘŠ chtěl nabídnout řešit poškození věci u pojišťovny školy – matka se do školy
nedostavila)

8.5. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2004 a 2005
Rok 2004
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 2005
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.
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9. Analýza školního roku
Součástí analýzy školního roku je i vyhodnocení koncepce rozvoje školy z posledních 5 let, kterou sestavoval
pro konkurzní řízení na funkci ředitele školy Mgr. Pavel Maršalík. Hodnocení je součástí této výroční zprávy.
Školní rok byl bohatý na školní události, kterými jsme dětem zpestřili jejich školní život. Ve školní práci – výuce
a vzdělávání – jsme spokojeni s většinou žáků a jejich prací. Pravidlem se stalo, že školní družina vykazuje
velmi pestrý program a to po celý rok. Mnohokrát je také iniciátorem organizace školních akcí, tedy nejen
družinových. I paní učitelky pracují výborně. Jsou vstřícné k dětem, pomáhají jim s jejich nedostatky.
Přál bych si, aby i další školní rok proběhl bez závažných nedostatků ze strany pracovníků školy, bez agrese a
napadání mezi žáky, ve spolupráci s obecním úřadem a jinými úřady. Pro školu bych si přál více financí, za které
bych pořídil moderní vybavení učeben a také více dětí, které by navštěvovaly naší školu.

Datum: 22.8.2006

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 22.8.2006.
Mgr. Gabriela Svobodová

………………………………..

Mgr. Hana Třeštíková

………………………………..

Hana Nová

………………………………..

Eva Šlajerová

………………………………..

