Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva byla sepsána na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a
na základě par. 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti výročních zpráv.

§ 7 citované vyhlášky
Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy
(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje
o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle
poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a
absolutorií
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
j) základní údaje o hospodaření školy
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
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Část 1.

Základní údaje o škole
1. Základní škola
Název školy, adresa:
Základní škola Bechyně, Školní 293
Identifikátor zařízení:
600064794
Datum zařazení do sítě škol: 27. 2. 1996
Adresa:
Školní ulice 293
391 65 Bechyně
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO: 70991723
Zřizovatel školy:

Adresa:
Kontakty na zařízení:
Tel:

Město Bechyně
právní forma: obec
IČO: 00252069
nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně
381 212 329, 602 363 702
381 213 016
381 213 144
728 968 065

ředitel školy
kancelář školy
školní jídelna
školní družina

Web:

www.zsbechynes.cz

e-mail:

matejka.jaroslav@zsbechyne.cz

ředitelna

info@zsbechyne.cz

ředitelna a kancelář

Jména pracovníků pro informace:

Části školy:
Odloučené pracoviště:
Přehled oborů vzdělávání:

Mgr. Jaroslav Matějka, ředitel školy
Mgr. Milena Borková, zástupce ředitele
Dita Klasnová, sekretářka školy

Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Školní výdejna
(ZŠ Libušina 164)

kapacita: 450 žáků
kapacita: 100 žáků
kapacita: 600 jídel

IZO: 107722593
IZO: 114900400
IZO: 102675708

kapacita: 400 jídel

IZO: 163102066

79-01-C Základní škola
79-01-C/01 Základní škola
studium:
denní
délka studia: 9 let
nejvyšší povolený počet žáků v oboru
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450

Počty tříd a žáků podle zahajovacího výkazu
Školní rok
2014/2015
I.stupeň
II.stupeň
Celkem

Počet tříd
celkem
7
5
12

spec.
-

z toho
vyrovnávacích
-

Celkový
počet
žáků

na jednu třídu

137
96
233

19,57
19,2
19,42

Počet žáků

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 21 dětí
8 žáci v zahraničí, skutečný počet žáků ve škole 225
2. Školní družina
Provoz ŠD

pondělí – pátek 6.00 - 16.00 hodin

Oddělení

Počet žáků

Vychovatelky

1. oddělení

Dana Lengerová

vedoucí vychovatelka

30

2. oddělení

Dáša Půlpytlová

vychovatelka

30

3. oddělení

Bc. Růžena Killianová

vychovatelka

29

Celkem

89

Hodnocení práce školní družiny za rok 2015 / 2016
Nedílnou součástí školy je školní družina. Na naší škole bylo ve školním roce 2015
/ 2016 zapsáno celkem 89 dětí ve třech odděleních pod vedením kvalifikovaných a
zkušených vychovatelek.: 1. oddělení Dana Lengerová, 2. oddělení Dáša Půlpytlová, 3.
oddělení Bc. Rúžena Killianová.
Děti navštěvovaly v rámci ŠD keramický kroužek, který vedla D. Půlpytlová a kroužek
„ Dívčí klub ( 15 děvčat) pod vedením Dany Lengerové.
Hlavní náplní školní družiny je odpočinková, rekreační a zájmové činnosti, příprava
na vyučování formou didaktických her. Činnosti probíhají nenásilnou formou a důraz je
kladen na účinnou motivaci s cílem uspokojit v činnostech všechny děti. V estetickovýchovných činnostech dětí rozvíjí jemnou motoriku, učí se estetickému cítění a seznamují se
s lidovými zvyky a tradicemi. V činnostech přírodovědných se seznamují s přírodním
životním prostředím při vycházkách, sledování přírodovědných filmů a při pobytu na školní
zahradě. Poznávají živočichy, rostliny a pomáhají při péči o pokojové rostliny.
Aktivní účast dětí při přípravě, uskutečňování i hodnocení aktivit je samozřejmostí.
Při všech činnostech rozvíjíme sociální vztahy, především kamarádské vztahy mezi dětmi,
předcházíme negativním, patologickým jevům v chování dětí. Napomáháme žákům
vyrovnávat
se se školní zátěží.
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Klademe důraz na osobní hygienu a hygienu životního prostředí, aktivní odpočinek,
pobyt na čerstvém vzduchu, zlepšování pracovního prostředí. Častým pohybem venku
předcházíme nemocem dětí a samozřejmě dodržujeme pitný režim.
V letošním roce jsme se průběžně zapojovali do celoškolních projektů. V říjnu
proběhla celoškolní akce „Předškolák“, na které jsme se aktivně podíleli. Ve spolupráci s
pracovnicemi Městské knihovny proběhla v říjnu akce Podzim – listy, které se ve dvou
skupinách dohromady zúčastnilo 35 dětí. V prosinci se konaly již tradiční Vánoční dílničky –
výrobky z papíru a ostatních materiálů, které se zúčastnilo 58 dětí prvního stupně. V lednu
jsme vyráběli dárky pro děti z MŠ. Opět jsme také navštívili městskou knihovnu, kde si 14
dětí společně s paní knihovnicí zasoutěžilo – orientace v literatuře a oblíbené knihy. V březnu
nás navštívil již známý klaun Ferdinand se svým klaunským a akrobatickým představením,
které zhlédlo 53 dětí. Také jsme zopakovali velikonoční dílničky ( 25 dětí ),při kterých děti
do práce zapojily i své rodiče. Celý rok jsme se starali o výzdobu spojovací chodby k jídelně,
pomáhali jsme i s výzdobou hlavního i zadního vchodu školy.
Důraz je třeba klást na usměrňování agresivního chování jedinců. Všechny činnosti
jsou připravovány tak, aby vyhovovaly všem dětem podle jejich věkových a individuálních
možností a zájmů. Veškeré činnosti ve školní družině jsou organizovány tak, aby respektovaly
individuální zvláštnosti a zároveň umožnily vyniknout co největšímu počtu dětí.
Zpracovala Dana Lengerová, vedoucí vychovatelka školní družiny

3. Školská rada
Školská rada pracovala ve šk. roce 2015/2016 ve složení:
předseda:
členové:

RSDr. Josef Mičan (zástupce zřizovatele)
Mgr. Petra Zelenková (zástupce pedagogů)
Dita Klasnová (zástupce rodičů)

Funkční období rady skončí 30. června 2018.
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Část 2.
Učební plán školy
a) vzdělávací program školy
Vzdělávací program
ŠVP – „Nová škola –
brána do života“

Č.j.

V ročnících

Počet žáků

1. -9. ročník

b) nabídka nepovinných předmětů ve školním roce 2015/2016
Název nepovinného předmětu

Vyučující

Počet
hodin

Počet žáků

c) nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016
Ročník

Poznámka:

Předmět

Vyučující

Počet žáků

nepovinné a volitelné předměty se už nevyučují, místo nich je zařazen do
učebního plánu školy 2. cizí jazyk, v našem případě německý

d) učební plán vzdělávacího programu ve školním roce 2015/2016

4. Učební plán pro školní rok 2015/2016
Základní škola Bechyně, Školní 293
6

7

8

4.2 Poznámky k učebnímu plánu
V učebním plánu jsou dodrženy tyto podmínky:
- je dodržena povinná časová dotace na prvním stupni (118 hodin)
- není překročena maximální týdenní dotace stanovená pro jednotlivé
ročníky základního vzdělávání školským zákonem ( 1. a 2. ročník 22
hodin, 3. - 5. ročník 26 hodin, 6. a 7. ročníku 30 hodin, v 8. a 9.
ročníku 32 hodin)
- obsahová náplň vzdělávacích oborů je přizpůsobena profilaci školy,
regionálním zvláštnostem a schopnostem žáků
Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro
vzdělávací oblasti a disponibilní časovou dotací. Disponibilní časová dotace je
využita k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a
vzdělávacích oborů nad rámec závazného minima.
4.3 Poznámky ke vzdělávacím oblastem
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura:
- vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech
ročnících základního vzdělávání. Má komplexní charakter a je členěn
do složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova,
literární výchova
- součástí oboru Český jazyk a literatura je péče o rozvoj čtenářské
gramotnosti
Cizí jazyk
- vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk je realizován od 3. ročníku
- přednostně je žákům nabídnuta výuka anglického jazyka
- další cizí jazyk bude žákům nabídnut jako volitelný předmět vždy
od 7. ročníku v rozsahu minimálně 6 hodin
Matematika a její aplikace
- matematika a její aplikace je realizována ve všech ročnících
základního vzdělávání
- rýsování je součástí matematiky
Informační technologie
- vzdělávací obsah oboru Informační technologie je realizován na 1.a 2.
stupni základního vzdělávání
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Člověk a jeho svět
- vzdělávací obsah oboru Člověk jeho svět je realizován ve všech
ročnících 1. stupně základního vzdělávání
- v 1. - 3. ročníku jako vyučovací předmět Prvouka, ve 4. - 5. ročníku
jako vyučovací předmět Vlastivěda a Přírodověda
- součástí je také Dopravní výchova, Výchova ke zdraví – zdravému
životnímu stylu, Prevence úrazů a první pomoci, Ochrana člověka za
mimořádných událostí, Zdravé zuby, Prevence násilí a šikanování,
Prevence sociálně patologických jevů
Člověk a společnost
- vzdělávací obsah oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech
ročnících 2. stupně základního vzdělávání
- součástí je také Dopravní výchova, Prevence násilí a šikanování,
Prevence sociálně patologických jevů
Člověk a příroda
- vzdělávací obsah oboru Člověk a příroda je realizován ve všech
ročnících 2. stupně základního vzdělávání
- součástí je také Ochrana člověka za mimořádných událostí
Umění a kultura
- vzdělávací obsah oboru Umění a kultura je realizován ve všech
ročnících základního vzdělávání
- od 1. do 3. ročníku je dále zařazen předmět Dramatická výchova, na
který bude od 7. ročníku navazovat volitelný předmět Dramatická
výchova
- od 1. ročníku budou žáci v hodinách zařazena Keramická tvorba se
zaměřením na figurální a točenou keramiku ve školní keramické dílně
Člověk a zdraví
- vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2.
stupni základního vzdělávání, vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na
1. stupni je zařazen do oblasti Člověk a jeho svět
- vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova je realizován ve všech
ročnících základního vzdělávání
- škola maximálně využívá výborných podmínek v okolí – stadion
Města Bechyně s umělým povrchem, umělou trávou a krytou halou,
dále školní hřiště a tělocvičnu
- Zdravotní tělesná výchova je součástí Tělesné výchovy, jejíž prvky
jsou v hodinách Tv využívány
- plavecký výcvik je součástí vyučování Tělesné výchovy na 1. stupni a
je realizován formou týdenního soustředění v hotelu Srní na Šumavě
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- v měsících červnu, květnu a září využívají žáci k výuce plavání
venkovní plavecká bazén v areálu stadionu
Člověk a svět práce
- vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce je realizován na 1. i na 2.
stupni základního vzdělávání
- na 1. stupni je obsah realizován ve všech ročnících, všechny čtyři
tematické okruhy jsou povinné
(Práce s drobným materiálem, Práce montážní a demontážní,
Pěstitelské práce a Příprava pokrmů)
- na 2. stupni je povinný okruh Svět práce, z ostatních si škola vybere
jeden tematický okruh, který bude realizovat v plném rozsahu
- tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáku v plném
rozsahu
Volitelné předměty
Od 7. ročníku škola nabídne žákům tyto volitelné předměty:
- německý jazyk
- dramatická výchova
- domácnost
- technické činnosti
4.4 Doplněk vzdělávací činnosti
Nepovinné předměty:
- náboženství
- sborový zpěv
- sportovní hry
- dyslexie
(podrobnější dokumentace o cílech a obsahovém zaměření nepovinných
předmětu je uložena v dokumentaci školy)
Zájmové útvary:
- dramatický
- keramický
- přírodovědný
- šachový
- sportovní se zaměřením na florbal
- počítačový
- turistický
- angličtina hrou
- hláska
- vaření
- basketbal
11

Školní družina:
- její činnost vychází ze zpracovaného ŠVP školní družiny
- provozní doba je upravena podle zájmu rodičů
- pomáhá plnit vzdělávací cíle a rozvíjet specifická nadání dětí
- má důležitou úlohu v prevenci negativních sociálních jevů
- realizuje
výchovně
vzdělávací
činnosti
zejména
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností
- umožňuje žákům přípravu na vyučování
- velká pozornost je věnována pobytu dětí venku
- její činnost se řídí Řádem školní družiny
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formou

Část 3.
Přehled pracovníků školy
A/ Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob
23
-

Přepočtené úvazky
18,30
-

a) Pedagogičtí pracovníci:

Vedení školy
Dosažené vzdělání/
kvalifikace
vysokoškolské/ Čj-D
vysokoškolské / Čj-Vv
středoškolské
SOU
středoškolské

Funkce
ředitel školy
zástupce ředitele
administrativní pracovnice
školník
vedoucí školní jídelny

Pedagogičtí pracovníci
Dosažené vzdělání/
kvalifikace
vysokoškolské – NŠ
vysokoškolské – NŠ
vysokoškolské – NŠ
vysokoškolské – NŠ
vysokoškolské – NŠ
vysokoškolské – NŠ
vysokoškolské – NŠ
vysokoškolské F - Tv
vysokoškolské – Nš - Aj
vysokoškolské Čj - Vv
vysokoškolské – Ch - Př
vysokoškolské – Z - Tv
vysokoškolské - M-Vv
vysokoškolské – Zzn-Př-Inf
vysokoškolské – Fak. Tv
vysokoškolské – M-Tv
vysokoškolské Tv-Nj
vysokoškolské Čj-Vv
SPedŠ

Funkce
třídní učitelka – 1. A
třídní učitelka – 1. B
třídní učitelka – 2. A
třídní učitel – 3. A
třídní učitelka – 3. B
třídní učitelka – 4. A
třídní učitelka – 5. A
třídní učitel – 6. A
třídní učitelka – 7. A
třídní učitel – 8. A
Třídní učitelka - 8. B
třídní učitelka – 9. A
učitel bez třídnictví
učitel bez třídnictví
učitelka bez třídnictví
učitel bez třídnictví
učitelka bez třídnictví
učitelka bez třídnictví
vedoucí školní družiny
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SPedŠ
SPedŠ
bakalářské

vychovatelka
vychovatelka
asistent pedagoga
metodik primární prevence a vých.
poradce
ICT správce

specializační kurz
kvalifikační kurz

Na mateřské dovolené: 0
Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje:
Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:
Kvalifikovanost učitelů:
- všichni pedagogičtí pracovníci školy mají odpovídající kvalifikaci
Věková struktura pedagogických pracovníků :
a) věkové složení učitelů:
Věk

Učitelé
muži
0
3
3
0
4
10
0

do 35 let
35-50 let
nad 50 let
pracující důchodci nepobírající důchod
pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
průměrný věk: 51,5 roku
z 2 pedagogických pracovníků je:

ženy
1

4
6
0
2
13
0

13 žen
10 mužů

b) počet absolventů, kteří nastoupili na školu:
Školní rok 2014/2015
Školní rok 2015/2016

0
0

c) počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli:

Školní rok 2012/2013
Školní rok 2015/2016

Nastoupili
0
0

Odešli
0 do důchodu
1 do důchodu
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Na jinou školu
0
0

Mimo školství
0
0

d) počet pracovníků v důchodovém věku:
Důchodový věk
5
4

Školní rok 2014/2015
Školní rok 2015/2016

B/ Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016
Ostatní pracovníci
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
celkem

Funkce

Úv.

ved. školní jídelny
účetní ŠJ
ved.kuchař
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
školník
uklízečka
uklízečka

1,0
0,25
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,625
1,0
1,0
1,0
11,68

Stupeň
VZDĚLÁNÍ

SŠ
SŠ
SO
SOU
SOU
SOU
SOU
SO
SOU
SO
SOU
základní
základní

Z toho pracovníci placení z vedlejší hospodářské činnosti:
Ostatní
pracovníci
1.
2.
3.
celkem

Stupeň
Funkce

Úv.

VZDĚLÁNÍ

kuchařka
kuchařka
kuchařka

1,0
0,625
0,80
2,425

SOU
SO
SOU
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Část 4.
Výkon státní správy - zápis do 1. ročníku
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto
rozhodnutí.
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2015/2016

21

a) Rozhodnutí ředitele školy:
Rozhodnutí ředitele školy
Odklad školní docházky pro školní rok 2014/2015
O dodatečném odložení povinné školní docházky
Další dle §37, odst.3, zákona č.564/2004 Sb. v platném
znění

Počet
9
0

Počet odvolání
0
0

0

0

b) Počet žáků osvobozených od školní docházky
Počet žáků osvobozených od školní docházky ve školním roce 2014/2015

c) Do 1. ročníku nastoupil 21 žák.
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0

Část 5.
Výsledky vzdělávání žáků
V tomto školním roce navštěvovalo školu 229 žáků ve 12 třídách.
1. Počty žáků

Šk. rok

Celkový počet
Počet žáků na
Počet žáků na
žáků
jednu třídu
učitele
2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16
228
229
19,2
19.08
12
12,4

Výsledky výchovy a vzdělávání – celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok, přehled
klasifikace chování, přehled výchovných opatření (jak pochvaly a jiná ocenění, tak
výchovná opatření k posílení kázně), počty zameškaných a neomluvených vyučovacích
hodin

2. Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2015/2016

I. pololetí
II. pololetí
Celkem školní rok

Omluvených
Celkem
Ø na 1 žáka
9567
41,8
10726
46,8
20293
44,3
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Neomluvených
celkem
Ø na 1 žáka
0
0
0
0
0
0

3. Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2015/2016

Počet
žáků

Prosp Vyznamen
ělo
ání

Celkem

15
16
22
19
18
24
21
17
15
20
23
16
226

15
16
22
19
18
24
21
16
15
19
22
10
217

%

100

96,1

Třída

1. A
1. B
2. A
3. A
3. B
4. A
5. A
6. A
6. B
7. A
8. A
9. A

Pochval
a
Napomí
Důtka TU
ped.
nání TU
rady

Nepros
pělo

Pochvala
TU

Pochval
a ŘŠ

15
16
21
17
12
18
16
5
2
4
6
5
142

1
1
1
6
9

9
5
5
4
5
2
6
2
6
5
49

-

-

1
1
8
1
1
2
4
3
1
19

62,8

3,98

21,7

-

-

8,4

Důtka ŘŠ

2
z chov.

3
z chov.

2
3
1
6

1
2
1
1
5

-

-

2,7

2,2

-

-

4. Hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2014/2015

Nepros
pělo

Pochvala
TU

Pochval
a ŘŠ

Pochval
a
ped.
rady

Napom
enutí
TU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2
z chov.

3
z chov.

14
16
15
3
3
6
6
63

1
1
1
1
4

4
2
12
11
8
13
9
5
4
7
5
6
86

1
3
1
2
5
1
13

1
6
7

2
1
8
2
2
1
16

2
1
3
6

2
2

2
2
4

-

28,1

1,8

38,4

5,8

3,1

7,1

2,7

0,9

1,8

-

Počet
žáků

Prosp Vzynamen
ělo
ání

Celkem

15
16
22
19
17
24
21
17
16
19
22
16
224

15
16
22
19
17
24
21
16
15
18
21
16
220

%

100

98,2

Třída

1. A
1. B
2. A
3. A
3. B
4. A
5. A
6. A
6. B
7. A
8. A
9. A
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ČÁST 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ
MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ŠKOLNÍ ROK…2015/2016….

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro
kterou platí závěrečná zpráva
o plnění MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

ZŠ Bechyně, Školní 293
Mgr. Jaroslav Matějka
381213016
matejka.jaroslav@zsbechyne.cz,1zsbechyne@seznam.cz

počet
Školní metodici prevence
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence
Sám

ANO
ANO

Vlastní
kabinet

S výchovným poradcem
S jinými pedagogy
Školní preventivní tým *)
*)

1
ANO

NE
NE
ANO

metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd.

Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní plán
RCH – Rizikové chování
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence

1. Získané finanční prostředky určené na prevenci RCH
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Škola žádala formou grantů,
víceúčelových dotací, atd. od:

Účel

20

Získaná celková částka

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU
Uveďte o která témata v oblasti rizikového chování je mezi pedagogy největší zájem:








vztahy v třídním kolektivu
nežádoucí jevy – kouření, ničení majetku
vztah ke školnímu majetku
agresivní chování
šikana
kyberšikana
agrese, agresivita

2. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH

Název a odborné zaměření vzdělávání

Datum konání

Realizátor – organizace, odborník

3. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH považujete za
nejpřínosnější v minulém školním roce
Název akce

Realizátor

Lektor

Hodnocení – proč?

4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH považujete za nejméně přínosnou v minulém školním roce

Název akce

Realizátor

Lektor
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Hodnocení – proč?

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

5. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ
(Přednášky, besedy na téma prevence SPJ)
Název aktivity

Datum konání

1. Vztahy ve třídě
2.Škodlivé a návykové látky/kouření/
3. Budoucí škola – 9.třída/ klady i zápory dojíždění,
internátu/
*)

Listopadtř.schůzky
Duben tř. schůzky
Únor- tř.
schůzka pro
rodiče žáků
9. ročníku

Realizátor,
přednášející
Tř. učitel
Tř. učitel
Vých.
poradce/ŠMP/

v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze

6. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…)

Název aktivity

Datum konání Vedoucí
programu

1. Společné zahájení školního roku/prvňáčci, rodiče, třídní
učitelky, ředitel, starosta/

1. 9. 2015
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Učitelky 1. třídy,
vedení školy,
starosta

2. Zábavné odpoledne pro prvňáčky a jejich
1. 9. 2015
rodiče/sportovní soutěže a hry, opékání špekáčků, vzájemné
poznání,……/

Učitelky 1. tříd,
rodiče, vedení
školy

3. Opékání masa, táborák žáků 9. A. a jejich rodičů

9. 9. 2015

Mgr. Milan Petr

4. Zábavné odpoledne tříd 1. A, 1. B s rodiči

1. 9. 2015

5. „72 hodin-ruku na to!“

8. 10. – 11.
10. 2015

Mgr. Z.
Kotounová,
Mgr. S. Ingrová
Mgr. J.
Radvanová,
učitelé 2.stupně

6. Předškolák 1, 2, 3, – hrajeme si ve školní družině
- dramatická výchova ve škole
- děti a počítače

13. 11. 2015

7. Mikuláš

4. 12. 2015
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D.Lengerová,
vychovatelky š.d
Mgr. F. Oplatek
Mgr. J. Morkes
Mgr. F.
Oplatek, žáci
dramatického
kroužku

8. Adventní vánoční dílničky

21. 12. 2015

9. Česko zpívá koledy

9. 12. 2015

10. Zápis dětí do prvních tříd

22. 1. 2016

Výbor SRPDŠ,
vychovatelky
školní družiny,
žáci, rodiče,
učitelé
Mgr. P. De
Fantová
Vedení školy,
Učitelé 1.
stupně, vedení
školy, rodiče

11. Velikonoční florbalový turnaj „O pohár města Bechyně“ 24. 3. - 25. 3. Mgr. Milan Petr
2016
12. Výstava 700 let Karla IV.
Od 1. 5. 2016 Mgr. M.
Borková, žáci a
učitelé školy
13. Plavecký výcvik v Srní
28. 3. – 1. 4.
Učitelé 1. stupně
2016
14. Výstava dětské keramiky v penzionu „Mlýn na Prádle“

Duben 2016

15. Kurz první pomoci

8. 4. 2016

16. Oslavy příjezdu Karla IV.

20. 5. 2016

17. Účast žáků na okresních přeborech škol a olympiádách

Celoročně

18. Poznávací zájezd do Vídně

3. 5. 2016

19. Muzeum Lega v Táboře

24. 5. 2016

20. Den Květů

25. 5. 2016

21. Branný den na letišti Bechyně
22. Školní akademie žáků 9. třídy

27. 5. 2016
9. 6. 2016

23. Slavnostní předávání vysvědčení a pamětních listů
žákům 9. třídy

30. 6. 2016
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Vychovatelka
školní družiny
Dáša Půlpytlová
Mgr. J.
Radvanová
Mgr. M.
Borková, žáci,
učitelé,
veřejnost
Učitelé ZŠ
Mgr. J.
Krejčová
Mgr. J. Morkes
Mgr. J.
Radvanová
Mgr. F.
Oplatek, žáci
9.A
Starosta, vedení
školy, tř.učitel
Armáda ČR
Mgr. F.
Oplatek, vedení
školy, žáci 9. A
Starosta, vedení
školy, tř. učitel,
rodiče

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
7. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních
osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy)
Název aktivity

Zaměření (např. prevence Datum
drogových závislostí,
konání
šikany…)
Alkohol
Alkohol
28. 1.
2016
Hudbou k lepší
Drogová závislost
23. 2.
společnosti bez násilí
2016
a drog

Věková skupina
Realizátor
/počet žáků

Zdravý životní styl,
sport, obezita

Správná výživa, sport,
psychika a zdraví

15. 4.
2016

13-14/22

Mgr. M.
Kodadová

První pomoc,
zdravověda

Kdokoliv a kdykoliv
můžeme pomoci

16. 4.
2016

13-15/33

ZS Tábor, Mgr.
J. Radvanová

Škola v přírodě
plavecký výcvik v
Srní

kolektiv, plavecký
výcvik, poprvé bez
rodičů, vztahy mezi
dětmi různé věkové
kategorie

28. 3. – 1. 7-10/45
4. 2015

11-15/100

A. Kajanová

11-15/100

J. Klemsa, M.
Doleželová

Učitelé 1. stupně,
školní družina

*Přidejte řádky podle potřeby
8. Uveďte preventivní akci(e) RCH na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou

Název akce

Realizátor

věková
skupina
6-15

Celkem všechny uvedené
akce

9. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě

RCH který byl řešen: napadení žáka 8. třídy
Jak byla situace zjištěna: Policie ČR, návštěva rodičů ve škole,
Kdo situaci řešil: Policie ČR, škola, PPP Tábor
Kdy byla situace řešena: říjen 2015
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Datum
konání
Celý školní
rok

S použitím jakých metod byla intervence vedena: pohovor s napadeným, agresorem, matkou
Účast při šetření Policií, setkání s pracovnicemi OSPOD
Způsob ověření efektivity intervence: zvýšený dohled nad agresorem, komunikace s matkou
10. Jednorázové aktivity pro žáky
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou)

Název aktivity, akce

Datum

Projekce filmů, videa v rámci Výchovy k občanství

Celoročně

*)

Realizátor

Učitelé Vo

Přidejte řádky podle potřeby

11. Volnočasové aktivity při školách
Školní družina

počet oddělení
3
*

Školní kluby

počet
zapojených
dětí
94

Školní kroužky

počet
zapojených
dětí

počet klubů

počet kroužků
12

počet dětí *
170

počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku

12. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách
Víkendové akce

Prázdninové akce

počet akcí
2

počet dětí
40

počet akcí
3

Uveďte o které akce se jedná:


Florbalový turnaj – 17. listopad



Florbalový turnaj – Obou ZŠ – pololetní



Florbalový turnaj – O pohár starosty města Bechyně



Florbalové turnaje: Bernartice, Soběslav, Bechyně
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počet dětí
120

IV. VÝSKYT R.CH. A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
13. Výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních v minulém
školním roce

případů

žáků

případů

žáků

případů

0

žáků

0

krádeže

případů

0

ostatní
drogy

žáků

1

kouření

agresivní
formy
chování
vč. šikany

případů

3

alkohol

žáků

2

žáků

neomluvené
hodiny
hodin

snížená
známka
z chování

0

228

3

228

0

228

3

228

0

počet
228

Uveďte výskyt jiných rizikových chování + počet žáků/případů:
 Toulání skupinek dětí ve večerních hodinách po městě 228/6


Kouření žáků 228/3

14. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky
jméno
typ RCH
věková
jakou formou se pracovalo se
odborníka/zařízení
skupina
žáky
MP Bechyně
kouření, alkohol,
12-15
Besedy, přednášky, projekce
právní vědomí
mládeže
SZ Tábor
Armáda ČR

Zdravá výživa, první
pomoc
První pomoc

13-14
6 - 15

Praktická ukázka, diskuse,
praktická cvičení
Armáda ČR

15. Rezervy při řešení rizikového chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční zajištění
akcí,
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V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou
zprávou o plnění MPP
Seznámení pedagogického sboru školy se
závěrečnou zprávou o plnění MPP
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6. 10. 2016
17. 10. 2016

Podpis ředitele/ředitelky
školy

Část 7.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci se ve šk. roce 2014/2015 zúčastnili následujících akcí:

Jméno učitele
Mgr. Bc. František Oplatek
Mgr. Jan Morkes
Mgr. Jan Pazourek
Mgr. Jan Pazourek
Mgr. Miroslava Mičanová
Mgr. Svatava Ingrová
Mgr. Jitka Radvanová
Mgr. Jitka Radvanová
Mgr. Jitka Vašicová

Název kurzu/semináře/vzdělávací
akce
Požární ochrana
Požární ochrana
Odznak všestrannosti olympijských
vítězů
Obrazy války
Odznak všestrannosti olympijských
vítězů
Obrazy války
Biologická škola BOV 1
Biologická škola BOV 2
Biologická škola BOV 2

.
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Část 8.

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti
Září
o společné sportovně zábavné odpoledne pro 1. ročník
o OVOV – Michal Strejc – 2. místo v republikovém finále
Říjen
o projekt 72 hodin – celá škola – strom zasazený v areálu školy s představiteli města
o 8. B a 9. A – projekt „Den zvířat“ – návštěva Agry Březnice
o Coca cola cup – kvalifikace
Listopad
o „Kouzelný den v laboratořích“ – žáci 9. A ve SO3 ekologické a potravinářeské ve
Veselí nad Lužnicí
o 4. A – „Den stromů“ - projekt
o 8. A – projekt Dospívání s (ne)závislostí

Prosinec
Vánoční dílničky
projekt Předškolák – adaptace budoucích prvňáčků
5. A návštěva výstavy bethlémů ve Hvožďanech
1. stupeň – beseda s panem farářem o tradici Vánoc
„Vánoční dílničky“ se žáky pro rodiče
Petr Staňo – ocenění za nejlepší výsledek v Jihočeském kraji v testech obecných
studijních předpokladů mezi žáky 9. tříd
o Advevtní zpívání
o
o
o
o
o
o

Leden
o zápis do 1. tříd – 21 žák
o hodnocení výsledků 1. pololetí
Únor
o vybudování hygienických koutků ve ŠD - pomohli sponzoři a rodiče
o zapojení žáků do soutěže o dětské hřiště v rámci projektu „Ovoce do škol“
o testování žáků SCIO – škola patřila k úspěšným řešitelům (byla mezi 10%
nejúspěšnějších škol mezi 630 školami z celé ČR)
o obrovský úspěch naší žákyně Aničky Kotounové, která se zúčastnila olympiády
v Lillehammeru v ledním hokeji a přivezla stříbrnou medaili
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Březen
o úspěch recitátorů – 3 postoupilo z okresního kola v recitaci – Sebastián a Jolana
Rayovi a Václav Veselý
o 4. března proběhla vernisáž výstavy „Poznáváme a chráníme přírodu“, která měla
velký úspěch
o naši žáci se zúčastnili 54. ročníku matematické olympiády ve Veselí nad Lužnicí. Eva
Capouchová si odnesla diplom za 3. místo, Markéta Fišerová za 4. – 5. místo
o turnaj v Bechyni vyhráli naši žáci
o naši žáci se zúčastnili silového čtyřboje a soutěže OVOV (družstvo _Petr Spisák, Petr
Štojdl a Lukáš Dlouhý byli druzí, družstvo Šimon Koudelka, Michal Zelenka a Tomáš
Malý skončili na 3. místě, v jednotlivcích Petr Spisák přivezl bronz
o oslava dne učitelů – kulturní vystoupení žáků školy
Duben
o výstava „700 let Karla IV.“ proběhla od začátku dubna do 15. května, kdy oslavy
vrcholily celodenním programem za účasti samotného císaře
o plavecký kurz pro žáky 1. stupně – Srní na Šumavěproběhlo krajské kolo v dětské
recitaci, Sebastian Ray a Václav Filip získali čestná uznání a Jolana Rayová posloupila
do celostátního kola
o proběhla výstava keramiky v penzionu Mlýn na Prádle – byly zde prezentovány práce
keramického kroužku pod vedením Dáši Půlpytlové
Květen
o 3. května naše škola zorganizovala poznávací zájezd do Vídně
o 5. května bylo otevřeno dětské hřiště u naší školy, na které 150.000,- Kč přispěla
Nadace ČEZ
o žáci 8. A se seznamovali pod vedením vojenských zdravotníků se zásadami první
pomoci
o v soutěži Eurorébus žáci 8. A vyhráli krajské kolo a postoupili na republiku
o 8. A se zúčastnila projektového dnu „Voda - základ života“
o 24. května se žáci 3. A zúčastnili exkurze do Muzea lega v Táboře
o 25. května 7. A a 7. B zažili projektový „Den květů“
o 26. a 27. května se uskutečnilo 30. ročníku školního kola lehkoatletické olympiády
Červen
o žáci 9. A připravili pro vyučující, pro rodiče a veřejnost školní akademii v KSMB
o žákům 9. ročníku byla slavnostně předána vysvědčení v obřadní místnosti za účasti
starosty města, rodičů a veřejnosti
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Část 9.
Údaje o výsledcích České školní inspekce

Poslední kontrola ČŠI proběhla ve školním roce 2015/2016, a to 2. – 4. prosince 2015.
Zápis je na našich webových stránkách www.zsbechyne.cz.
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Část 10.
Údaje o hospodaření školy
NÁKLADY
Čerpání městské dotace:
POLOŽKA
501 Spotřeba materiálu
501 Spotřeba potravin
502 Spotřeba energie
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprez.
518 Ostatní služby
527 Zák.sociální náklady
528 Jiné soc.náklady
548 Tvorba fondů
549 Ost.náklady z činn.
551 Odpisy
553 Prodaný DHM
569 Ost.finanční náklady
558 DDHM
591 Daň z příjmu
NÁKLADY CELKEM

CELKEM
373.007,60
1.476.246,1.335.709,44
18.470,435.351,77
389,2.970,465.359,21
30.430,32
6.100,376.294,64
113.514,26.100,4.890,132.911,53
383,38
4.798.126,89

ZŠ
277.151,50
1.335.709,44
18.470,309.901,61
389,2.970,438.278,11
12.027,-

ŠD
14.549,50

ŠJ
81.306,60
1.476.246,-

125.450,16

500,-

26.581,10
18.403,32
6.100,-

376.294,64
31.714,4.890,85.549,17
383,38
2.893.727,85

81.800,26.100,27.274,42.323,50

20.088,36
1.862.075,54

Čerpání státní dotace:
POLOŽKA
501 Spotřeba materiálu
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
524 Zák.sociální pojištění
525 Jiné sociální poj.
527 Zák.sociální náklady
558 DDHM
569 Ost.finanční náklady
NÁKLADY CELKEM

ZŠ
127.234,-

CELKEM
127.234,48.500,13.250,7.600.852,2.546.246,32.392,84.614,32.912,-

48.500,13.250,7.600.852,2.546.246,32.392,84.614,32.912,-

10.486.000,-

10.486.000,-

-1-
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ŠD

ŠJ

Čerpání dotace – Polytechnické vyučování v ZŠ „Výzva 57“ (UZ33058, org 57)
501 Spotřeba materiálu
73.465,518 Ostatní služby
19.758,521 Mzdové náklady
5.000,524 Zákonné soc. pojištění
1.700,527 Zákonné sociální náklady
50,558 DDHM
104.136,NÁKLADY CELKEM
204.112,Čerpání dotace na mzdy (UZ 33052)
521 Mzdové náklady
524 Zákonné soc. pojištění
527 Zákonné soc. náklady
NÁKLADY CELKEM

249.308,84.765,2.493,336.566,-

Čerpání dotace na mzdy (UZ 33061)
521 Mzdové náklady
524 Zákonné soc. pojištění
527 Zákonné soc. náklady
NÁKLADY CELKEM

38.780,13.185,388,52.353,-

Náklady na vedlejší hospodářskou činnost (vaření pro cizí strávníky)
POLOŽKA
501 Spotřeba materiálu
501 Spotřeba potravin
502 Spotřeba energie
511 Opravy a udržování
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
524 Zák.sociální pojištění
527 Zák.sociální náklady
525 Jiné sociální pojištění
558 DDHM
NÁKLADY CELKEM

NÁKLAD
76.600,525.882,96
171.447,20.272,25.043,285.900,93.719,2.759,1.038,20.529,1.223.189,96

-2-

VÝNOSY
POLOŽKA
602 Tržby z prodeje a služeb
Stravné
Poplatky za ŠD
Ostatní
603 Pronájmy
604 Výnosy z prod. zboží
646 Výnosy z prod. DHM
662 Úroky
648 Zúčtování fondů
649 Ostatní fin.výnosy
672 Dotace (město)

CELKEM

HLAVNÍ ČINNOST

2.702.433,80
95.800,-

1.476.246,-

61.821,91
26.545,66
16.528,2.017,79
85.937,3,3.100.000,34

VEDLEJŠÍ
ČINNOST
1.226.187,80

10.486.000,204.112,336.566,52.353,-

672 Dotace (UZ 33353)
672 Dotace (UZ 33058)
672 Dotace (UZ 33052)
672 Dotace (UZ 33061)
672 Státní dotace (UZ)
VÝNOSY CELKEM

Výnosy (dotace)
Náklady
Hospodářský výsledek

17.170.118,16

15.943.930,36

1.226.187,80

-3Rekapitulace – hospodaření se státní dotací (UZ 33353)
10.486.000,10.486.000,0,Rekapitulace – hospodaření s dotací (UZ 33058)

Výnosy (dotace)
Náklady
Hospodářský výsledek

204.112,204.112,0,Rekapitulace – hospodaření s dotací na mzdy (UZ 33052)

Výnosy (dotace)
Náklady
Hospodářský výsledek

336.566,336.556,0,Rekapitulace – hospodaření s dotací na mzdy (UZ 33061)

Výnosy (dotace)
Náklady
Hospodářský výsledek

52.353,52.353,0,-

Rekapitulace – hospodaření s městskou dotací
Výnosy (dotace + tržby) 3.100.000 + 1.764.899,36
Náklady
Hospodářský výsledek

4.864.899,36
4.798.126,89
+ 66.772,47

Rekapitulace – vedlejší hospodářská činnost
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek

1.226.187,80
1.223.189,96
+ 2.997,84

Hospodářský výsledek celkem

+ 69.770,31

Vypracovala: Marcela Vaňková
Datum: 26.1.2016
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Část 11.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Ve školním roce 2014/2015 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového ani
mezinárodního programu.
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Část 12.
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola není zapojena do celoživotního učení určeného absolventům počátečního vzdělávání se
zájmem o prohloubení a zvýšení svých kompetencí.
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Část 13.
Realizované projekty financované z jiných zdrojů

Dětské hřiště - spolufinancováno s Nadací ČEZ, která přispěla 150.000,- Kč
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Část 14.
Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery

Na škole nepracuje žádná odborová organizace.
Škola spolupracuje s Armádou ČR při řešení různých projektů, např. branný den, exkurze do
prostorů místní posádky a v rámci výchovy ke zdraví.
Dále škola spolupracuje se Střední průmyslovou školou strojní a stavební v Táboře. Cílem
této spolupráce je zlepšit vztah žáků k polytechnickému vzdělávání.
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Schválení školskou radou

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 byla školskou radou schválena
dne 13. října 2016.

RNDr. Josef Mičan

____________________________

Mgr. Petra Zelenková

____________________________

Dita Klasnová

____________________________
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