Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace
1. Charakteristika školy
1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,Zavlekov
45 34142 Kolinec, IZO 650 048 725, IČO 69983925 tel.376396229
e-mail zszavlekov@seznam.cz,
ředitel školy Mgr. Václav Hnojský
1.2. Zřizovatel Obec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec
1.3. Poslední zařazení do sítě škol č.j19479/03-21ze dne 27.5.2003 s účinností od1.1.2003
1.4. Seznam odloučených pracovišť
Adresa
Počet tříd Počet žáků
Hlavní budova, ředitelství
Zavlekov 45
2
15
Odloučené pracoviště
Zavlekov 100 - MŠ
1
14
atd.

1.5.
Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
ŠVP- Vzdělávání příprava na život

Č.j.
14/2017

Rozšířená výuka předmětů

Č.j.

1.6.
Součásti školy
Název součásti
Kapacita
MŠ
ZŠ
ZvŠ
ZUŠ
DDM
Státní jazyková
škola
ŠD, ŠK
ŠD (samostatná)
ŠK (samostatná)
Název součásti

Počet tříd, Počet přepočtených
oddělení
pedagogických
pracovníků
17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19
/14
28
28
20
14
1
1
1,8
60
60
18
15
2
2
1,95
30
-

Počet žáků

30
-

18
-

15
-

1
-

60
-

1
-

0,55
-

Počet stravovaných

Kapacita

dětí, žáků zaměstnanců
ŠJ
Školní výdejna

V ročníku
1. – 5.

14
15

4
4

1.7.
Typ školy
neúplná
spojené ročníky v jedné třídě:

1

cizích
-

Počet
přepočtených
pracovníků
1,2
0,25

ano – 1.a 2. ročník
3.,4. a 5. ročník

Spádový obvod školy
OÚ Zavlekov – Zavlekov,Mladice, Skránčice,Plichtice,Vlčnov
OÚ Tužice
1.9.
Specializované a speciální třídy
Počet
Počet
Poznámka
tříd
zařazených
žáků
Vyrovnávací třída
------------------------------------------Přípravná třída
-----------------------------------------Speciální třída
Dle výkazu V3a-01
Specializovaná třída
Dle výkazu V3a-01
S rozšířenou výukou
Jaký předmět:
S rozšířenou výukou
Dle výkazu V26-01
Tv
1.8.

Individuální integrace postižených dětí
Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj.poruchou učení a chování
Celkem
Specializovaná výuka pro žáky s SPU: žáci integrováni do výuky, speciální pomůcky,
individuální přístup.
1.10.

1.11.

Materiálně technické zajištění školy
kopírka,tiskárna,počítače připojené na internet, dataprojektor,
interaktivita, počítače v ŠD.

2. Údaje o pracovnících školy
2.1.
Přehled o zaměstnancích školy
Počet všech pracovníků *ostatní
Počet pedagogických pracovníků *
17/18
18/19
17/18
18/19
1/0,531+0/0+1/0,53 1/0,531+0/0+1/0,53 3/1,63+1/0,55+2/1,8 3/1,95+1/0,55+2/1,8
1+3/1,45= 5/2,512 1+3/1,45= 5/2,512 =5/3,98
9+0/0=5/4,39
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav ZŠ+ŠD+MŠ+ŠJ
2.2.
Personální změny
Počet učitelů, kteří nastoupili na školu
- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ)
Počet učitelů, kteří odešli ze školy
- z toho na jinou školu
- z toho mimo školství
Počet pracovníků v důchodovém věku

2

Školní rok 2017/2018
1

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky
%
V kterých předmětech
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
38
90
------------------------------- z toho počet neaprob. hodin
4
10
Aj
- některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné):
2.3.

2.4.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet vzdělávacích akcí
5
Celkový počet účastníků
5
Vzdělávací instituce
CPVJŠ Plzeň,NIDV
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1.
Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet
Očekávaný počet
dětí
tříd
navržen skutečnost
3
1
1
2
1
3.2.
Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky
Počet
Z toho přijatých na
celkem
gymnázia
SŠ s maturitou
SOU
U
Jiné
-

analýza úspěšnosti absolventů školy při přechodu na vyšší typ školy

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

0
0

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2017/18
Počet kurzů
Počet absolventů
Časový rozsah
(počet hodin/týden)
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1.
Prospěch žáků
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
18
15
3
0

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

0

0

- analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání
4.2.
Chování žáků
Snížený stupeň z chování:
0
Počet žáků: 0
- z toho 2.stupeň
0
- z toho 3.stupeň
0
4.3.

Docházka žáků

3

Zameškané hodiny celkem
788
- z toho neomluvené
0
Jeden žák 141 hodin a jeden žák 120 z důvodu dlouhodobých nemocí.
4.4.

Přehled volitelných a nepovinných předmětů
- náboženství 7 žáků

5. Nadstandardní aktivity
5.1.
Zájmová činnost organizovaná školou v rámci družiny
5.2.
Mimoškolní aktivity –pásmo básniček k výročí osvobození, vítání
občánků,svátek matek ,dětský sportovní den,
5.3.
Účast v soutěžích
Soutěž
Název soutěže
Počet
Umístění
zúčastněných
1.místo
2.místo
3.místo
žáků
mezinárodní
republiková
Scio
4
regionální
okresní
Mat.klokan
4
Spolupráce s dalšími subjekty ( Sokol, hasiči )
SDH využívá tělocvičnu školy pro schůzky mladých hasičů, hlavně
v zimních měsících a zase naopak členové SDH jsou nápomocni při
pořadatelské práci při akcích školy. Škola může využívat pro svoji činnost hřiště
Sokola.
5.4.

6. Výchovné poradenství
6.1.
Do výuky začleněn protidrogový program
6.2.
Spolupráce s PPP je na dobré úrovni, vyšetřen 1 žák
6.3.

Spolupráce s rodiči formou třídních schůzek, konzultačních hodin
s OÚ - řešení provozních požadavků školy

7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Dostupné na internetu
8. Výkon státní správy
8.1.
Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Odklad povinné školní docházky
1
Dodatečný odklad povinné školní docházky
0
Zařazení dětí do ZŠ, ŠJ, ŠD, MŠ
3+15+15+3

Počet odvolání
0
0
0
.

8.2.
Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:0
Počet žáků osvobozených z výuky:
Předmět
Počet žáků
-

4

8.3.
Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu
8.4.

-

Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2018

Činnost v oblasti poskytování informací za rok 2018
Škole byla podána jedna žádost o poskytnutí informací ohledně docházky a chování žáka ve škole
i mimo školu od OSPOD Klatovy. Informace byly předány.
Proti vydaným rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání.

9. Analýza školního roku
Školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018 -2019 škola pokračovala ve vybavování různými učebními pomůckami ve
velmi omezené míře. Do družiny byly zakoupeny didaktické hry, které slouží jak pro výuku tak
vzdělávání dětí formou hry.
Každý žák má své samostatné, oddělené výškově stavitelné pracovní místo.
Do školní družiny byly pořízeny nové hry,které budou sloužit pro zábavu dětí.
Během prázdnin byla ve škole provedena oprava omítek na sociálním zařízení a v učebně. Na
školním hřišti upravena písková plocha. Okolí školní budovy je pravidelně sečeno a udržováno.
V mateřské škole proběhla údržba venkovních ploch. Byly provedeny drobné opravy a renovace
herních prvků na zahradě MŠ a běžná údržba . Byla provedena úprava dopadových ploch okolo
herních prvků, byl renovován rám pískoviště. Chtěli bychom touto cestou poděkovat sponzorům
z řad místních podnikatelů za finanční příspěvek na zakoupení odměn pro děti při pořádání různých
dětských akcí.
V příštím školním roce budeme pokračovat ve spolupráci s rodiči při výchově a vzdělávání
žáků.
Dále prohlubovat spolupráci se spádovou školou v Nalžovských Horách, společná doprava na
plavání,exkurze, společné výlety, soutěže apod.
Pokračovat ve spolupráci s obcí v zlepšování materiálního a technického vybavení mateřské i
základní školy.

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce
2018/2019 – celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2018- 2019, zhodnocení dosažených výsledků (
úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy ).

Žáci naší školy se aktivně zapojují do dění v obci, pravidelně předvádějí kulturní pásma u příležitosti
vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromku, výročí osvobození. Někteří společně se školou
v Nalžovských Horách reprezentují školu v Mc Donald Cupu. Žáci pátého ročníku se zúčastnili
národních srovnávacích testů SCIO a dosáhli vynikajících výsledků a škola byla hodnocena v 10%.
nejúspěšnějších testovaných škol v republice v testování z ČJ a v matematice v lepší polovině.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se snaží o zachování naší malé, ale krásné školičky
v obci, kteří nám jsou ochotni pomoci při různých akcích pro děti a podporují snahu všech pedagogů o
vytvoření prostředí, do kterého se děti těší a jsou v něm rády.
Datum: 27.8.2019

______________
Mgr. Václav Hnojský
ředitel školy

5

