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1. Charakteristika školy
1.1. Základní údaje
Název školy:
Adresa:
Právní forma:
RED - IZO:
IZO:
IČO:
Telefonní spojení:
E-mailové spojení:
Internetové spojení:
Ředitel školy:

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

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

1.3. Poslední změna v zařazení do školského rejstříku
Č.j. 8686/2007-21 ze dne 11.6.2007. Název právnické osoby: Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih,
příspěvková organizace.

1.4. Seznam pracovišť
Hlavní budova, ředitelství

Adresa

Počet tříd

Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň

3

Počet žáků (k
30.9.2008)
50

1.5. Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Základní škola
Školní vzdělávací program
I z nás budou dospělí

Č.j.
16 847 / 96 – 2
Datum vydání 1.9.2007

V ročníku
3. - 5.
1. - 2.

1.6. Učební plán
Vzdělávací program Základní škola, č.j. 16 847/96-2 (3. – 5.ročník)
Č.j. 11 431/2008-22 Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1.září 2008
1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

7+1
3
4+1
3

6+2
3
5

8
3
5
2
2
1
2
1
2
26

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

9

10

4
2

4+1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1,5
1,5
1
2
1
2

Celková dotace

20

22

24

25

1

2

2

Disponibilní časová dotace
Nepovinné předměty
Náboženství

1

5.ročník

Celková dotace
40 + 3
9
22 + 2
7
7
6

8

3
10
117
5

1
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Školní vzdělávací program základního vzdělávání I z nás budou dospělí; datum vydání
1.9.2007 (1. – 2.ročník)
Vyučovací předmět

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

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

7+2
4

7+2
0+1
4+1

7+1
3
4+1

7+1
3
4+1

2

2

7+1
3
4+1
1
2+1

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

1,5
1,5
1
2
2
1

Průřezová témata

0

0

0

Disponib.čas.dotace

2

4

Celková dotace

20

Rozdělení disponibilní časové dotace 14
2
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Nepovinné předměty
Náboženství
Hravá angličtina

RVP

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

Celková
dotace
35 + 7
9+1
20 + 4
1
6+1
3 + 0,5
3 + 0,5
5
7
10
5

0

0

0

0

3

2

3

14

14

22

25

25

26

118

118

2
1
1

1

1

1

1
1

1

1

7
1
4
1
0,5
0,5

14

0,5
0,5

1
1

35
9
20
1
12
12
10
5

1
1

1.7. Součásti školy
Název součásti

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd, oddělení Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
07 /08
08 / 09
07 /08
08 / 09
07 /08
08 / 09
07 /08
08 / 09
Základní škola
150
150
43
50
3
3
3,539
3,406
Školní družina
50
50
43
44
2
2
1,250
1,286
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech S 3-01 (výkaz o základní škole k 30.9.07), R 13-01 (výkaz o
ředitelství škol k 30.9.07) a Z 2-01 (výkaz o školní družině k 31.10.07).

1.8. Typ školy
Škola je neúplná (trojtřídní) se spojenými ročníky ve dvou třídách (2.a 5.ročník; 3.a 4.ročník). První ročník byl
vyučován samostatně.

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 8 obcí (stav k 30.9.2008).
Vrčeň
17 žáků
Sedliště
2 žáci
Dvorec
3 žáci
Čečovice
10 žáků
Srby
3 žáci
Kladrubce
1 žák
Liškov
1 žák
Nepomuk
13 žáků
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V minulých letech do naší školy docházeli i žáci z obcí Čížkov, Zahrádka, Mileč, Mladý Smolivec, Dožice,
Klášter a Tojice.
Během školního roku přestoupila na jinou základní školu 1 žákyně (Čečovice) a byli přijati 3 žáci s okamžitým
nástupem (1 z Nepomuka, 2 z Čečovic).
Dále byla přijata 1 žákyně po přestupu z jiné školy, která nastoupí do školy k 1.9.2009 (ze ZŠ Lnáře).

1.10. Specializované a speciální třídy
Žádné.

1.11. Individuální integrace žáků
Žáci s vývojovými poruchami učení (vývojové poruchy učení) jsou hodnoceni podle Pokynu MŠMT č.j. 13
711/2001-24, kteří mají tuto poruchu diagnostikovanou Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo
Speciálně pedagogickým centrem:
Většinou jde o žáky s vývojovými poruchami učení a mentálním oslabením. 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 a Speciálně
pedagogického centra – individuální přístup, snížení výukových nároků.
Přehled žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP a mají hodnocení podle výše uvedeného zákona a vyhlášky
1.pololetí (stav k 1.1.09)
2.pololetí (stav k 30.6.09)
3
3
1.ročník
4
4
2.ročník
2
2
3.ročník
3
3
4.ročník
5
5
5.ročník
Celkem
17
17
Z toho počet žáků, pro které je vypracován IVP: (pro tyto žáky byly vypracovány individuální vzdělávací
plány na základě doporučení PPP a následné žádosti rodičů o integraci)
Individuálně integrujeme 10 žáků. Tři žáci byli vzděláváni podle vyučovacích osnov Základní škola, sedm žáků
podle Školního vzdělávacího programu I z nás budou dospělí.
1.pololetí
2.pololetí
3
3
1.ročník
4
4
2.ročník
0
0
3.ročník
1
1
4.ročník
2
2
5.ročník
Celkem
10
10
Z toho počet žáků, kteří mají doporučenou pomoc asistenta pedagoga (mají největší potíže):
Na škole byla zřízena se souhlasem krajského úřadu Plzeňského kraje funkce asistent pedagoga, kterou zastávaly
paní učitelky Šlajerová a Nová. K této práci mají obě náležité oprávnění a studium zakončené obhajobou
závěrečné práce.
1.pololetí
2.pololetí
1
1
1.ročník
3
3
2.ročník
0
0
3.ročník
0
0
4.ročník
0
0
5.ročník
Celkem
4
4

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 a částečně
z prostředků od Obce Vrčeň. Školní materiál a jeho nákup financovala Obec Vrčeň. Pracovní sešity financovali
rodiče žáků.
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1.12.1. Opravy, úpravy a údržba školní budovy




Reinstalace počítačové sítě
Drobné opravy (oprava kopírky, plynového kotle, televize)
Malování soklů na chodbě u WC v 1.patře, nátěr školních tabulí

1.12.2. Učební pomůcky







CD romy pro žáky – výukové programy: Český jazyk; Dobrodružná angličtina; Evropská unie; TS
Přírodověda 5
Učebnice - modernizace fondu učebnic a pracovních sešitů celoročně,
Pomůcky – Nástěnné obrazy pro AJ – Computer media; tématické koberce – Twister, Fotbal, Člověče,
nezlob se!; uč.pomůcky MediaDida: Vyjmenovaná slova, Zeměpis – mapy krajů, Matematika - obrázková
sada; magnetická stavebnice, bludiště Beruška, kuličková dráha Speedy, naklápěcí labyrint vyměnitelný hračky do ŠD; slovníky na AJ a ČJ (Pravidla českého pravopisu, Slovník českých synonym)
DVD - Byl jednou jeden člověk; Kniha džunglí
Učitelská a žákovská knihovna – doplňování fondu knih celoročně; časopisy

1.12.3. Potřeby pro řízení školy






CD romy - aktualizace programů Povinná pedagogická dokumentace, Řízení málotřídní školy
Pojištění školy - Kooperativa 1.1. – 31.12.09
Mzdy Unicos 2009
Licence ESET SMART Security Business Edition
Evidence, Vysvědčení 2009 – upgrade školní matriky

1.12.4. Nábytek, další vybavení





Skříně ŽKN a UKN, závěsná skříňka do ředitelny, skříň na mapy, spodní skříňky na chodbu – Truhlářství
Brašna
Notebook ASUS B50A včetně příslušenství
Nábytek Santal – 5 ks výškově stavitelných dvoumístných lavic a 10 ks výškově stavitelných židlí
Rychlovarná konvice do ředitelny

1.12.5. Revize a kontroly







Roční prohlídka plynového kotle
Kontrola spalinových cest
Revize TNS a bojlerů
Kontrola hasicích přístrojů
Revize tělocvičného nářadí a náčiní

1.12.6. Předplatné








Informatorium 3-8 na rok 2009
Učitelské noviny 2009
Moderní vyučování 10/08 – 9/09
Věstník MŠMT 2009
Prevence 1 – 10/09
Pastelka 2009
Sluníčko 2009

1.13. Školská rada
Během školního roku se sešla Školská rada 3.10.2007. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve
školním roce 2007/2008, změny ve školním řádu. Z Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2007/2008
projednala práci s integrovanými žáky a s pomocí asistenta pedagoga, ve změnách Školního řádu internetovou
komunikaci s rodiči žáků a omlouvání nepřítomných žáků, dále Výroční zprávu o hospodaření za rok 2007 bez
připomínek a Inspekční zprávu ČŠI z října 2007 bez připomínek.
Ředitel školy seznámil členy ŠR s Vlastním hodnocením školy (Kalibro – znalostní testy, sportovní výkony),
které schválili pedagogové školy na pedagogické radě v srpnu 2008.
Ředitel školy poděkoval členům školské rady za práci v tomto tříletém volebním období a informoval, že volby
do školské rady za zákonné zástupce budou ve škole vykonány v měsíci listopadu 2008; vše oznámí zřizovateli a
pedagogové mezi sebou zvolí člena školské rady za Mgr.Svobodovou počátkem listopadu 2008.
5.11.08 byly zahájeny volby do Školské rady za zákonné zástupce žáků (ukončeny 30.11.08) – s nejvyšším
počtem hlasů byla zvolena paní Chodorová Václava
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5.3.2009 se uskutečnilo zasedání nové školské rady (Věra Trhlíková – učitelka, zvolena předsedou školské rady,
Jiří Strolený – zástupce zřizovatele, Václava Chodorová – zástupce zákonných zástupců žáků).

1.14. Sdružení působící při škole
1.14.1. 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.

2. Údaje o pracovnících školy
2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet všech pracovníků *
Počet pedagogických pracovníků *
07 / 08
08 / 09
07 / 08
08 / 09
6 / 5,539
6 / 5,442
5 / 4,789
5 / 4,692
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Podle stavu uvedených ve statistických výkazech R 13-01 (stav k 30.9.08) a Z 2-01 (stav k 31.10.08).

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 / 0,454
2 / 1,286

VŠ jiné
+ DPS

VŠ jiné
bez DPS

3 / 2,952

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)
4,692
16,37
36,8
Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
- absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD
- v důchodovém věku

0
1,000
0

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

71
10

%
100
14,1

Ve kterých předmětech
------------------------------Aj 2.,5.; TV 2.,3.,4.,5.; HV
1.,2.,3.,4.,5.;

Změna nastala k 1.11.2008
Odchod Mgr.Gabriely Svobodové (přechod na jinou ZŠ) - nástup Věry Trhlíkové
Od tohoto data se vyučovaly celkově 72 hodiny, z toho 32 neaprobovaně, což je 44,4% neaprobovanost
(V.Trhlíková dokončuje studium PF Plzeň a 10 hodin vychovatelky ŠD)
Další změna k 20.4.2009
Odchod Mgr.Kateřiny Červené (pracovní neschopnost a následně MD) a Mgr.Hany Jedličkové (ukončení
vedlejšího pracovního poměru dohodou) – nástup Mgr.Moniky Jonášové a Mgr.Lenky Pikalové
Od tohoto data se vyučovaly celkově 72 hodiny, z toho 36 neaprobovaně, což je 50% neaprobovanost
(V.Trhlíková dokončuje studium PF Plzeň a 14 hodin vychovatelky ŠD)
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2.5. Personální změny
2.5.1. Pedagogičtí pracovníci
PP, kteří nastoupili do školy
- z toho absolventi PF
- z toho studenti PF
PP, kteří odešli ze školy
- z toho na jinou školu
- mimo školství
- na MD

Základní škola
3
0
1
3
1
1
1

Školní družina
1
0
0
1
0
1
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
SIPVZ a ICT
RVP ZV
Zvyšování odbornosti

Počet akcí
0
0
1
0
4

Celkem

Počet ped.pracovníků

Učitelka – 1
Ředitel - 1
Učitelka – 2
Vychovatelka – 1

5

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
ZŠ Nezvěstice
ZŠ Štěnovice

0
0
0
0
0
0
0
1
3
1

2.6.3. Získané certifikáty, osvědčení
Certifikát
Osvědčení

0
3

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

5
0
0
0

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
0
4
0
1

Cena kurzů
0,-Kč
0,-Kč
1.190,-Kč
0,-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

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí
Očekávaný počet tříd
navržen
skutečnost
19
1
1
15
1
V období od zápisu do 30.6.2009 byli odhlášeni 3 budoucí žáci svými zákonnými zástupci.

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

1
1

Počet žáků, kteří Do SpŠ
Do jiné ZŠ
Do úplné ZŠ
Zvláštní způsob Dodatečný
odešli
ze
ZŠ
(1.-5.ročník)
(6.ročník
nebo plnění PŠD
odklad PŠD
v průběhu školního
Gymnázium)
roku
2
1
8
0
0
SpŠ – Základní škola internátní Blovice a Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň,
Mohylová 90

3.3. Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2008 / 09
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
Nehodnoceno

1.pololetí
52
33
19
0
0

2.pololetí
52
31
20
1
1

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

Počet žáků
1.pololetí
0
0

2.pololetí
0
0
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4.3. Výchovná opatření
4.3.1. Pochvaly a jiná ocenění
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy
Pochvala na vysvědčení
Celkem pochval ve čtvrtletích

1.čtvrtletí
0
0
0
0

2.čtvrtletí
4
0
0
4

3.čtvrtletí
10
4
0
14

4.čtvrtletí
6
7
4
17

Celkem
20
11
4
35

Pochvalný list nebo kniha

1.čtvrtletí
0

2.čtvrtletí
0

3.čtvrtletí
0

4.čtvrtletí
27

Celkem
27

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

1.čtvrtletí
2
0
0
0
2

2.čtvrtletí
2
1
0
0
3

3.čtvrtletí
2
0
0
0
2

4.čtvrtletí
1
2
1
0
4

Celkem
7
3
1
0
11

4.4. Zameškané hodiny
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

1.pololetí
1 678 hodin
0 hodin

2.pololetí
2 754 hodiny
0 hodin

4.5. Přehled volitelných a nepovinných předmětů
V letošním školním roce bylo vyučováno Náboženství. Předmět vyučoval P.Vítězslav Holý – nepomucký farář.
Dalším nepovinným předmětem byla Hravá angličtina v 1.ročníku, kterou vyučujeme na základě našeho ŠVP.
Tento nepovinný předmět vyučovala Mgr. Gabriela Svobodová (od 1.11.2009 Věra Trhlíková).

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
Školní události zaměřené svým obsahem na environmentální vzdělávání:
• Slavnost spadaného listí a lampionový průvod (školní družina)
• Úklid návsi – hrabání listí (školní družina)
• Přednes básní u studánky Dobrá Voda na vrchu Štědrý v rámci svěcení této studánky
• Divadelní představení O ztracené vodě
• Školní projekt – Den Země: návštěva Barochova mlýna a pozorování řeky, úkoly na školní zahradě
(žížalárium, sadba stromku, praktické třídění odpadů, poznávání rostlin)
• Účast školy v programu Recyklohraní vyhlášené MŠMT – třídění elektroodpadu
• Soutěž ve sběru druhotných surovin – sebráno celkem za školní rok 3 790 kg surovin (papír, noviny,
PET víčka)
• Třídění odpadů v učebnách – celoročně
• Péče o školní zahradu a školní pozemek – celoročně
• Péče o pokojové rostliny – celoročně
• Ochrana životního prostředí – v rámci Prvouky, Přírodovědy, Vlastivědy dle daného tématu celoročně
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5. Nadstandardní aktivity
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou
5.1.1. Družinové zájmové kroužky
Míčové hry
Hliněný kroužek
Dílna pro tvořivé ruce

Šlajerová Eva
Kahounová Jitka
Břízová Jitka

žáci 1. – 5.ročníku
žáci 1. – 5.ročníku
žáci 1. – 5.ročníku

5.1.2. Školní zájmové kroužky
Modelářský kroužek
Kahoun Petr
žáci 3. – 5.ročníku
Práce s počítačem
Mgr. Červená Kateřina
žáci 3. – 5.ročníku
Práce s počítačem – činnost v tomto zájmovém kroužku probíhala pravidelně od září 2008 do dubna 2009;

5.1.3. Mimoškolní zájmové kroužky
Vedení obou zájmových kroužků je plně v kompetenci jejich vedoucích. Škola pouze bezplatně zapůjčuje
prostory pro činnost těchto zájmových útvarů.
Hra na flétnu
Veitová Anna
žáci 1. – 5.ročníku
Hasičský kroužek
Strolený
Jiří
ml.,
Chodora žáci 1. – 5.ročníku
Vratislav ml., Roušal Vít

5.2. Mimoškolní a školní aktivity
5.2.1. Akce školy
Divadlo
Divadlo (divadelní
společnost)
Dráček
Divadlo kouzel
Divadlo ŠŮS

Název hry

Účast

O Budulínkovi

ZŠ Vrčeň, MŠ Vrčeň, MŠ
Čížkov, MŠ Nepomuk - Dvorec
ZŠ Vrčeň a MŠ Vrčeň
ZŠ Vrčeň a MŠ Vrčeň

Divadlo Alfa Plzeň

kouzelnické představení
Dlouhý,
Široký
Bystrozraký
Hrnečku, vař!

Divadlo KUBA

O pejskovi a kočičce

Dětské pořady Iveta,
Eliška Jihlava

O ztracené vodě

a

1.,2.ročník ZŠ spolu s MŠ Vrčeň
ZŠ Vrčeň, MŠ Vrčeň a MŠ
Nepomuk -Dvorec
ZŠ Vrčeň, MŠ Vrčeň, MŠ Čížkov

Místo
představení
Tělocvična školy
Tělocvična školy
Tělocvična školy
Divadlo
Alfa
Plzeň
Tělocvična školy
Tělocvična školy

Film
V letošním školním roce jsme nebyli na žádném filmovém představení.
Přednes básní
• Setkání seniorů v Sedlišťské hospodě
• Den obce – rozsvícení vánočního stromečku na návsi – přednes básní, hra na flétnu a zpěv koled
• 6.vánoční školní jarmark na návsi
• 820 let obce – setkání rodáků a přátel Vrčeně – písně a báseň
Projektové vyučování
Název celoškolního projektu
Projekt PRVák: Adra – Mongolsko; dobrovolník Jana Kubíková; 4 návštěvy po 2
vyučovacích hodinách
AJAX – preventivní program Policie ČR; por.Sedláčková Šárka a
nprap.Soukupová Pavla

Určení projektu
1. – 2.ročník
2.ročník
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I z nás budou dospělí – 6.ročník; zahájeno v 1.školním týdnu
Čertí škola
6.vánoční školní jarmark na návsi – veřejné vystoupení, výroba dárků na prodej,
tradice, advent
Vynášení Morany a vítání jara – školní projekt
Den Země I. – návštěva Barochova mlýna a pozorování řeky
Den země II. – stanoviště na školní zahradě (žížalárium, sadba stromku, praktické
třídění odpadů, poznávání rostlin)
Čarodějnice ve škole
Dětský školní den
Zakončení projektu AJAX – por. Bc. Libor Pilař
Zakončení projektu I z nás budou dospělí

Výlet, exkurze
Název výletu, exkurze
Školní výlet - westernové městečko Dnešice: Halter Walley a Muzeum Přeštice
Dopravní hřiště u ZŠ Blovice – dvakrát ročně

Ostatní události a sbírky pro potřebné
Zahájení školního roku 2008/09 + otevření nově rekonstruované školní družiny
(hosté: starosta obce, Harangová Emilie – školská rada, Blanka Čubrová – MÚ
Nepomuk, ing.Vladimír Kotrba – Elitex Nepomuk, Pavel Korda – firma Stazap,
Mgr.Věra Nováková – ředitelka DD Nepomuk)
Zahájení desinfekce rukou, WC a podlah v rámci prevence proti Hepatitidě A
Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku a další zájemce
Schůzky s rodiči žáků 1. – 5.ročníku – podány informace prospěchu a chování
žáků (dvakrát za školní rok)
Zahájení plaveckého výcviku v Horažďovicích
Vánoční dílna s rodiči – výroba výrobků na jarmark
6.vánoční školní jarmark
Nadace pro transplantaci kostní dřeně – příspěvek 1.500,-Kč jako část výtěžku
z 6.vánočního školního jarmarku; www.kostnidren.cz
Zápis dětí pro školní rok 2009-2010
Kalibro v 5.ročníku – 4 testy
ADRA – sbírka pro potřebné – školu navštívila dobrovolnice Adry paní Jana
Kubíková
Setkání tříd – proběhlo několikrát za školní rok
Kalibro ve 3.ročníku – 3 testy
Fotografování - E.Sýkora
Fond SIDUS – příspěvek 750,-Kč pro nemocné děti pro Pediatrickou kliniku UK
2.LF Fakultní nemocnice v Motole a pro Kliniku dětského lékařství Fakultní
nemocnice s poliklinikou v Ostravě; www.fondsidus.cz
CPK CHRPA – příspěvek 500,-Kč pro Centrum přípravy koní pro
hiporehabilitaci - výběr a výchova koní a jejich následné poskytnutí zařízením
zabývajícím se hiporehabilitací; www.cpkchrpa.cz
Pomozte dětem – příspěvek 600,-Kč jako část výtěžku z velikonočního prodeje;
www.pomoztedetem.cz
820 let obce setkání rodáků obce Vrčeně (cca 280 návštěvníků školy)
Zakončení školního roku v tělocvičně – vysvědčení

1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
2.ročník
1. – 5.ročník

Určení výletu, exkurze
1. – 5.ročník
3. – 5.ročník

Veřejnost

Všichni žáci a pracovníci
školy
Rodiče, veřejnost, učitelky
MŠ
Rodiče žáků
1. – 4.ročník + náhradníci
z 5.ročníku
Rodiče žáků
Veřejnost
1. – 5.ročník; veřejnost
Děti z MŠ, veřejnost
5.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
3.ročník
1. – 5.ročník
1. – 5.ročník; veřejnost

1. – 5.ročník; veřejnost

1. – 5.ročník, veřejnost
Veřejnost
1. – 5.ročník, veřejnost
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5.2.2. Akce školní družiny
Název události
Mazlíčci
Halloween
Drakiáda
Strašidla v podzemí
Slavnost spadaného listí a lampionový
průvod
Čertovské disko)
Vánoční dílna
6.vánoční školní jarmark
Vánoční nadílka
Tři králové – K+M+B )
Tříkrálová soutěž
Žabí závody
Bleší trh

Maškarní karneval v ŠD
Autíčkový závod v ŠD

Náplň události
Povídání o svých domácích zvířatech,
ukázka zvířat na školní zahradě
Strašidelné úkoly rozmístěné po celé
budově školy
Draci ve větru a soutěže
Výlet do Plzně na výstavu do
Plzeňského podzemí
Soutěže s listím – hrabání, kreslení,
výroba panáčka
Soutěže připravili 4.a 5.ročník, tanec,
čertovské úbory (masky)
Maminky dětí pomáhaly tvořit vánoční
předměty
Vystoupení na vrčeňské návsi, prodej
vánočních výrobků
Rozbalování dárků pod stromečkem
Koleda po vesnici, 2 trojice dětí
Soutěže družstev
Závod žabek – origami
Výstava dětských sbírek – známky,
etikety, obaly od čokolád, kalendáříky,
mince, pohledy s koni
Klasické taneční soutěžení, hry
s balonky, tancování,
Soutěž v jízdě vyznačenou trasou

školní projekt – výroba velikonočních
předmětů

Velikonoční týden
Velikonoční prodej v prodejně Vrčeň
Žehnání pramene Dobrá voda ve
Štědrém
Květinová zahradní slavnost – ŠD
Čarodějnice v družině
Slavnostní den pro maminky
Netradiční soutěže v družině –
Družinová pouť jako pokračování Dne
dětí
Výlet do Zahrádky a spaní ve škole za
odměnu a celoroční práci

Účast
Aktivně: 15 dětí, 16 dětí
přihlíželo, 6 dospělých
7 dětí na stanovištích +
25 dětí
23 děti
34 děti a 4 dospělí
32 dětí + 45 ostatních
20 dětí
8 dospělých a 2 děti
45 dětí + více než 200
dospělých
30 dětí
6 dětí
22 dětí
8 dětí
6 dětí

40 dětí
16 dětí soutěžilo; 12
ostatní děti, p.Krochot J.
a Kahoun P., 5 rodičů
20 dětí
5 dětí
12 žáků

přednes básní a zpěv písně
Malování květin, tvorba malovaného
květináče, květinové závody
Soutěže
v kostýmech,
pálení
čarodějnice
Představení dětí – scénka, tanečky,
recitace, gymnastické vystoupení
přetahování lanem,….
Soutěže, občerstvení, párek v rohlíku

33 dětí + 7 dospělých
22 dětí
25 dětí
23 děti
18 dětí

Občerstvení,
pochod
zpátky; 40 dětí, 18 dětí
batikování a barvení triček, opékání
buřtů, hry a zpěv, stopovací hra
s úkoly, ranní nákup a příprava snídaně
Vyhodnoceno na konci školního roku
Anketa – Nejlepší kamarád
Celkem na 25 družinových akcích za celý rok ………………..573 žáci a 277 dospělých

5.3. Účast v soutěžích
Soutěž

Pořadatel

Celostátní –
září 08
Celostátní –
od října 08

EKOFRUKT Slaný, spol.
s.o.
MŠMT + ASEKOL

Název soutěže
Recyklohraní

Počet žáků

Umístění

40

Věcná odměna

40

-
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Celostátní –
září-listopad
08

LAKTEA a.s.

MLÉKONTO 3

45

Celostátní –
19.3.09

Jednota českých
matematiků a fyziků
Olomouc
AŠSK

Klokánek; Cvrček

4.,5.ročník (11+ 8
žáků) 2.,3.ročník
(11 + 8 žáků)
8

Okresní –
3.6.09

Atletický trojboj v Přešticích

Krajská –
3.6.09
Celostátní –
7.5.09

Baseball&Softball Klub
Spálené Poříčí; Jiří Šiman
Orbit klub společnosti
Wrigley s doporučením
MŠMT ČR

VI.ročník: T_Ball ve
Spáleném Poříčí
Zdravé zuby

Krajská –
12.11.08 a
27.5.09
Okrsková –
28.4.09
Celostátní –
28.4.09
Okrsková –
26.5.09
Okresní –
17.6.09

Západočeské sběrné
suroviny

Odvoz sběru

AŠSK

ZŠ Žinkovy

McDonald´s Cup ve fotbale
Žinkovy
výtvarná soutěž – Ze života
babiček a dědečků
1.ročník T-Ball Cup Žinkovy

AŠSK

Přehazovaná Stod

Adra

12

• Šůs Václav –
encyklopedie Co-JakProč „Piráti“
• Kühnl Antonín –
zvýrazňovače Stabilo
• Brašna Matěj –
dárkový set Author
• 1.místo v kraji
v kategorii škol do
100 žáků – terénní
vozidlo a panenka +
šek na 3.000,-Kč

• mladší žáci
10.místo
• starší žáci 9.místo
6.místo

odesláno 5
soutěžních
kartiček
s potvrzením od
lékaře
50

-

12

6.místo

20

-

12

6.místo

8

3.místo

5.4. Spolupráce školy na regionální úrovni








MŠ Vrčeň
o spolupořádání divadelních představení (5 představení v tělocvičně školy, 1 představení v plzeňské
Alfě)
o plavecký výcvik v Horažďovicích
Dobrovolný hasičský sbor Vrčeň – výrazná pomoc při organizaci 6.vánočního jarmarku
ZŠ Chválenice, Tymákov a Horšice - výměna zkušeností mezi málotřídními školami a předávání
informací; řešení různých situací
ZŠ Nepomuk – výměna zkušeností a předávání informací o žácích po odchodu z naší školy (v 6.ročníku);
návštěva žáků 4.a 6.ročníku v naší škole
ZŠ Lnáře – návštěva v naší škole v rámci školního výletu (poskytnutí tělocvičny)
MŠ Nepomuk–Dvorec a MŠ Čížkov – návštěva divadelního představení v tělocvičně

5.5. Propagace školy na veřejnosti








Pravidelná obnova webových stránek školy
Zapojení veřejnosti a rodičů do činnosti školy - ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku; lampionový
průvod; 6.vánoční školní jarmark; besídka pro maminky; zahájení a zakončení školního roku v tělocvičně;
doprovod a doprava žáků na sportovní soutěže;
Školní bulletin – Ohlédnutí za školním rokem 2007/08
Plzeňský deník – článek v rámci U vás na návštěvě
Sportovní a kulturní využití školy - dohoda o zapůjčení tělocvičny (Mgr. Roušalová Lenka, Bc. Kuchynková
Petra, Moravec Jan, Mgr. Jana Havlíčková)
Elektronická komunikace s rodiči žáků
Zdařilá vystoupení žáků na kulturních akcích obecního úřadu (setkání seniorů, rozsvěcování vánočního
stromku na návsi, 820 let obce Vrčeně)

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
- 14 -

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 mohli žáci využívat schránku důvěry, ale většinou oznamovali své potíže třídním učitelům a
vychovatelkám školní družiny. Touto cestou důvěry žáků v učitele a vychovatele se nám podařilo zjistit
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 školním roce byli Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň - jih vyšetřeni 4 žáci naší školy. Žáci
byli vyšetřeni v prostorách školy. Vyšetření provedl PaedDr. V.Wagner s kolegyní. Byly provedeny pohovory konzultace s rodiči vyšetřených žáků ihned po vyšetření dětí. PPP vychází takto vstříc rodičům, protože ti
nemusejí jet na vyšetření s dětmi do Plzně.
Další žáci dojíždí do Ped.-psychologické poradny do Klatov. S touto poradnou máme jen písemný kontakt.
V tomto školním roce zde nebyl vyšetřen žádný nový žák.
Během školního roku bylo vypracováno 6 individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s vývojovými poruchami
učení a mentálním postižením. Se sestavením těchto IVP a jejich obsahem souhlasily PPP v Plzni i v Klatovech
podle toho, kde byli žáci poprvé vyšetřeni.

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









Rodiče – rodiče vypomáhají při vedení zájmových kroužků – Hliněný kroužek, Dílna pro tvořivé ruce,
Modelářský kroužek; individuální konzultace s rodiči ohledně jejich dětí; pravidelně podáváme písemné
informace pro rodiče; třídní schůzky s rodiči jsou prováděny formou individuálních pohovorů; rodiče jsou
zapojováni do družinové i školní činnosti
Sponzoři –
o Elitex s.r.o – finanční příspěvek na lino do ŠD
o Pragorex s.r.o – finanční dar
o LAKTEA – finanční dar jako odměna za 1.místo v soutěži Mlékonto 3
o Rodič žáka – finanční dar
o Bc.Kuchynková Petra – finanční dar
o Jan Moravec – finanční dar
o Mgr. Lenka Roušalová – finanční dar
o Rodič žáka – finanční dar
o Školská rada – dar od rodičů na vánočním jarmarku
o Dar rodičů – za sběrné suroviny
Obec Vrčeň – ředitel školy jednal se starostou a místostarostou obce o provozu školy, jejích potřebách,
provedeno hodnocení plnění koncepce rozvoje školy; prodiskutovány Dohody o zapůjčení prostor
tělocvičny veřejnosti a složení nové Školské rady; Obec Vrčeň pravidelně finančně přispívá na provoz
školní budovy;
Veřejnost - je zapůjčována tělocvična pro potřeby veřejnosti (4x 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
pracovnicemi tohoto úřadu; v letošním školním roce jsme podávali písemnou zprávu celkem na 8 žáků naší
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školy (na některé žáky i opakovaně); mnohokrát jsme podávali ústní informace o těchto žácích; uskutečněna
návštěva pracovnic OSPOD ve škole a proveden rozhovor s několika žáky
MÚ Nepomuk – Odbor školství – konzultace rozpočtu organizace; účast paní Blanky Čubrové na zahájení
školního roku 2008/09
KÚ Plzeňského kraje – konzultace s pracovníky OŠMS na Městském úřadě v Nepomuku; provedena
kontrola dokumentace na naší škole
Policie ČR – v letošním školním roce jsme pomoc od Policie ČR nepotřebovali

7. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol
7.1. Výsledky hodnocení ČŠI
V tomto roce nebyla provedena inspekce Českou školní inspekcí.

7.2. 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.
Finanční kontrola zřizovatele byla provedena za období 1.1.2008 do 30.6.2008 dne 25.8.2008.

7.3. Kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje
Kontrola z KÚ PK – květen 2009 (Harmáček, Ing. Kopelent, Mgr. Matěchová, Bc. Kratochvíl, Mgr. Jelínková) –
zápis bez závad, některé drobnosti byly opraveny na místě
• Ověření věrohodnosti podkladů rozhodných pro stanovení rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok
2009
• Kontrola čerpání finančních prostředků na rozvojové projekty „Zpřístupnění DVPP základních škol
s ročníky pouze I.stupně“ za rok 2008

7.4. Kontrola OSSZ
V červnu 2009 provedena kontrola na OSSZ za období 7-12/2007 a 1-12/2008 – zajistila p.Čekanová. Kontrola
proběhla bez závad.

7.5. Kontrola KHS Plzeňského kraje
Kontrola byla provedena v únoru 2009. Byla zjištěna jedna závada, která bude odstraněna během letních
prázdnin.

7.6. Kontrola BOZP, IBP
V letošním školním roce nebyla provedena žádná kontrola.

7.7. Kontrola VZP
V letošním školním roce nebyla provedena žádná kontrola.

7.8. Hospitační činnost
Ředitel školy uskutečnil 4 hospitace ve vyučovacích hodinách. Vychovatelka ŠD byla na náslechu u ředitele
školy.

7.9. Kontroly ředitele školy
Pravidelně byly prováděny kontroly pedagogické dokumentace, provedena kontrola zpracování tématických
plánů, kontrola rozvrhu hodin, pracovní doby vychovatelek ŠD, kázeň ve školní jídelně. Nepedagogický
pracovník kontrolován průběžně – kvalita úklidu školní budovy.

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
- 16 -

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.)
Od 5.3.2009 je v platnosti novela školského zákona, kterou se upravilo rozhodování ředitele školy podle
správního řádu.
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Počet odvolání
přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
0
0
povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
6
0
odkladu povinné školní docházky podle § 37
2
0
převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
0
0
podle § 39 odst. 2
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
19
0
přestupu žáka podle § 49 odst. 1
4
0
převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49
0
0
odst. 2
povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55
0
0
odst. 2
snížení úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb
0
0
podle § 123 odst. 4
prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských
2
0
služeb podle § 123 odst. 4
podmíněné vyloučení žáka ze školského zařízení podle § 31
0
0
odst. 2 a 4
vyloučení žáka ze školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
0
0
povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
0
0
zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
0
0
Opakování ročníku na žádost rodičů – není v zákoně
1
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
Stížnosti
Celkový počet evidovaných stížností
1
- z toho oprávněných
0
- z toho částečně oprávněných
1
- z toho neoprávněných
0
- z toho postoupených jinému orgánu
0
 Řešení ústní stížnosti paní Adély Čejkové ohledně nadávek své dceři Martě – částečně oprávněná stížnost

8.5. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2007 a 2008
Rok 2007
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

Rok 2008
0
0
0
0
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uvádění osobních údajů
e) další informace vztahující
k uplatňování tohoto zákona

se

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 a po domluvě s třídním učitelem. V akutních případech
podáváme informace rodičům i telefonicky. O takto podaných informacích nejsou vedeny zápisy a nejsou
evidovány.
V případě závažnějších porušení pravidel slušného chování nebo zhoršeného prospěchu zveme rodiče do školy.
Z těchto jednání je pořizován písemný zápis.

Datum: 24.8.2009

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 24.8.2009.
Věra Trhlíková

………………………………..

Mgr. Blanka Palečková

………………………………..

Mgr. Monika Jonášová

………………………………..

Hana Nová

………………………………..

Eva Šlajerová

………………………………..

Stanislava Marková

……………………………….

