Základní škola a mateřská škola Skočice

Výroční zpráva
za školní rok 2019/2020
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Základní škola a mateřská škola Skočice,
okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Adresa školy:
Skočice 98
334 01 Přeštice
telefon: ZŠ 705 108 094
MŠ 705 115 496
ŠJ 705 107 384

e-mail: zsskocice@seznam.cz
IZO: 650014596
IČO: 75005671
ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Zadražilová

Název a adresa zřizovatele
Město Přeštice
Masarykovo náměstí 107
334 01 Přeštice

Spádový obvod školy
Roupov, Horušany

Součásti školy
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna

Počet tříd
2
1
1
-
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Počet žáků
28
21
18
49

Přehled o zaměstnancích školy
Pedagogičtí zaměstnanci
prac. zařazení

vzdělání

úvazek

délka praxe

učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
vychovatelka ŠD

VŠ - PF
VŠ - PF
VŠ - PF
SPGŠ
SPGŠ
VŠ - PF

1
1
0,6
1
1
0,6

36
30
17
18
důchodkyně – zástup za MD
17

Charakteristika pedagogického sboru: ředitelka školy, 2 učitelky ZŠ, 2 učitelky MŠ.
Učitelka s polovičním úvazkem byla zároveň vychovatelkou ŠD.

Provozní zaměstnanci
celkem

prac. zařazení

úvazek

provoz

2

školní jídelna

2

školnice
účetní
hl. kuchařka
pomocná kuchařka
vedoucí ŠJ

1
0,4
0,4
0,6
0,4

Provoz školy zajišťují 2 ženy s částečnými úvazky: školnice + pomocná kuchařka,
účetní + hlavní kuchařka + vedoucí ŠJ.
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Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok
2019/2020
1. Organizace školy
Dvojtřídní škola s 1. – 5. ročníkem, 28 žáků.
Počty žáků: 1. ročník – 3
2. ročník – 5
3. ročník – 6
4. ročník – 9
5. ročník – 5
Rozdělení tříd: I. třída – 1. a 2. ročník
II. třída – 3., 4. a 5. ročník
Školní družina: provoz denně 12.00 – 15.30 hodin. Zapsáno bylo 18 žáků.

2. Vzdělávací program
1. - 5. ročník – školní vzdělávací program Veselá škola, čj. 51/2015, platný od 1. 9.
2015.

3. Individuální integrace postižených dětí
Počet žáků
0
0
0
0
0
0
0
0

Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj. poruchou učení a chování
Celkem
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4. Materiálně technické zajištění školy
Škola je po stránce materiální a hygienické na dobré úrovni. Technické
vybavení školy prozatím dostačuje.
Byla zrušena pevná telefonní linka a zakoupeny 3 mobilní telefony – pro ZŠ, MŠ
a ŠJ.
V přízemí školy je umístěna mateřská škola, kuchyně, školní jídelna, tělocvična
a obecní knihovna. První patro patří základní škole. Jsou zde dvě učebny, ředitelna,
kabinet, počítačová učebna a klubovna školní družiny.
Třídy jsou vybaveny magnetickými keramickými tabulemi, jednomístnými
nastavitelnými stolky a židlemi, nábytkovými sestavami, nově sedacími vaky, kostkami
a křesílky. V počítačové učebně mají žáci k výuce 7 počítačů, z toho 5 nových, v obou
třídách jsou interaktivní tabule, dále máme k dispozici 4 tablety, tiskárnu, skener, 2
kopírky, DVD přehrávač a radiomagnetofony. Úpravou kabinetu vznikla pěkná
klubovna pro školní družinu.
Škola má vlastní malou tělocvičnu a školní zahradu. Na zahradě pro MŠ jsou
průlezky, skluzavka a nový dřevěný domeček. Využívá ji mateřská škola i školní
družina. K dispozici máme nově vybudované sportoviště v obci, kde je doskočiště a
běžecká dráha. Zakoupili jsme velký zahradní stan pro výuku venku.
V posledních letech proběhla rekonstrukce osvětlení v celé budově, výměna
oken, topení, vjezdových vrat, chodníku, vchodové dveře a nový zadní východ. Jídelna
byla vybavena novým nábytkem, v kuchyni instalována vzduchotechnika, opraveny
podlahy ve škole a položeny koberce, v MŠ zástěny na WC a pokládalo se PVC ve
třídě a v ložnici MŠ. Opravily se odpady, chlapecké WC a svody dešťové vody.
Zároveň se provedly terénní úpravy kolem budovy školy.
Letos se nekonaly žádné opravy z důvodu uzavření škol, nebylo možno něco
plánovat a připravit. V plánu bylo dokončení oprav odpadů a WC dívek v druhé části
budovy a rekonstrukce domku po hasičích

5. Školská rada
Školská rada byla zvolena od 1. 12. 2017.
Zástupce zřizovatele: Pavla Krivdová.
Zástupce pedagogů: Markéta Šobrová.
Zástupce rodičů: Karel Krejčí.
Do funkce předsedy byl zvolen pan Karel Krejčí.
Školská rada se sešla dvakrát ve školním roce, projednala plán práce, návrh rozpočtu
na provoz školy. Schválila školní řád, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků a
výroční zprávu školy. Seznámila se s plánovanými opravami.
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6. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD
navržen skutečnost
7
0
0

Očekávaný počet
dětí
7

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

Očekávaný počet
tříd
1

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

Počet žáků

do do jiné zvláštní způsob dodatečný
SpŠ
ZŠ
plnění PŠD * odklad PŠD *

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk. roku

0

0

0

0

* PŠD = povinná školní docházka

7. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Prospěch žáků
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním

28

23

Prospělo Neprospělo

5

0

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

0

0

Chování žáků
Snížený stupeň z chování:
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

Počet žáků:
0
0

Docházka žáků
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

1032
0

Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0
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Počet žáků osvobozených z výuky:
Předmět
Tělesná výchova
Praktické činnosti

Počet žáků
0
0

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1.

Zájmová činnost organizovaná školou

Zájmové kroužky:
 Bojové umění – 1 hod. týdně, 5 žáků.
 Pohybové hry – 1 hod. týdně, 17 žáků.
 Tvořeníčko – 2 hod. sudý týden, 9 žáků.
 Vaření – 2 hod. lichý týden, 8 žáků.
 Výletníci – 1 x měsíčně, 17 žáků.

8.2.




















Školní a mimoškolní aktivity

Projekty: Ovoce do škol, Školní mléko, Recyklohraní – sběr baterií a
elektrozařízení.
Kulturní zařízení Přeštice: O statečné Káče, muzikál Sněhová královna
Juniorfest – polské animační filmy.
Přírodovědný pořad E-liška.
Historický pořad – Lucemburkové.
Koncert P. Nováka, Skaláčku a flétniček.
Vánoční jarmark v kapličce – společně se Sdružením občanů Skočic
a zpívání v kapličce s pěveckým souborem Skalka ze ZŠ Přeštice.
Vánoční besídka s MŠ – zábavné soutěže, dárky.
Vánoční trhy v Plzni.
Výuka plavání v Klatovech – pouze 3 lekce.
Výuka na dopravním hřišti v Blovicích – 3., 4. a 5. ročník.
Pěší výlet do Roupova
Projektové vyučování – Masopust (II. třída).
Soutěže: - recitační soutěž v ZŠ Merklín,
- Pythagoriáda,
- Matematická olympiáda 5. r. – 1. školní kolo.
Výtvarná soutěž Příběh z hmyzí říše.
Půjčování knih ze školní knihovny, objednávání knih z Fragmentu.
Výstavy fotografií z akcí školy a prací žáků v budově školy a ve skříňce v obci.
Děti čtou dětem – čtení žáků 3. ročníku dětem MŠ před spaním po obědě.
Výletníci:
- Martinská stěna u Dobřan,
- solná jeskyně v Přešticích,
- stopovačka,
- návštěva domu Kristián.
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Školní družina:
- návštěva kina - Angry Birds ve filmu 2, Velký závod,
- návštěva Domu historie - Svět trpaslíků,
- pravidelné návštěvy dětské knihovny v Přešticích – 1 x za měsíc,
- maškarní karneval.

8.3.

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu

Program prevence vycházel ze zásady přiměřenosti věku žáků, využíval
různorodých a aktivizujících metod, nabízel školní i mimoškolní aktivity pro využití
volného času dětí. Požadavky k prevenci sociálně patologických jevů a rizikového
chování žáků jsou zakotveny v tematických plánech učebních předmětů a staly se
součástí výuky ve škole.
Rodiče seznamujeme s problematikou na třídních schůzkách.
Šikana, vandalismus, záškoláctví, drogy a alkohol se na naší škole nevyskytly.
Mimoškolní činnost a další vyplnění volného času dětí:
 návštěva dětské knihovny Přeštice
 školní družina
 zájmové kroužky školy a DDM
 spolupráce s občanským sdružením S.O.S. Skočice
 soutěže, výstavy prací žáků
 vystupování na veřejnosti (zpívání, recitace)
 školní výlet
 akce ŠD i pro ostatní žáky
 spolupráce se ZŠ Merklín, Přeštice, Lužany

8.4.




8.5.

Spolupráce s PPPP
vyšetření žáků v PPPP na žádost rodičů, projednání dalšího postupu
vyšetření školní zralosti – předškolní děti MŠ
spolupráce s psychology, kteří vyšetřovali některé děti
Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty

Rodiče
Rodiče byli pravidelně informováni o chování, prospěchu žáků a životě školy
prostřednictvím písemných informací, třídních schůzek a webových stránek. Měli
možnost individuálních konzultací i návštěv ve vyučování.
Komunikace a spolupráce s rodiči byla většinou dobrá, problémy jsme ihned řešili
společně, hlavně kázeň a přípravu na vyučování.
Město Přeštice
Spolupráce s MěÚ Přeštice je velice dobrá. Po finanční a materiální stránce
školu dostatečně zajišťuje. V budově školy je obecní knihovna a rozhlas. Ve škole se
konají také akce pro občany a volby.
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Sdružení občanů Skočic
Se Sdružením občanů Skočic jsme se podíleli na vánočním jarmarku a zpívání
v kapličce. Ve škole se uskutečnila výroční schůze a maškarní karneval. Na závěr
roku připravilo knihy na rozloučení se žáky 5. ročníku a malé dárky i pro ostatní žáky.
MAS Aktivios
Organizace připravuje pro školy společná setkávání a besedy. Mateřské škole
byl zapůjčen Klokánkův kufr, sloužící k diagnostice dítěte předškolního věku.
Základní škola dostala knihy Rošťák Oliver. Po jejich přečtení se bude konat beseda s
autorkami v přeštické knihovně.
9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V tomto školním roce inspekce nebyla.
10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

název vzdělávací akce

pořadatel

počet účastníků

Neseďme v lavicích a pojďme (se) učit
ven!

KCVJŠ Plzeň

1

Signály SPU na počátku šk. docházky

„

1

Eduzměna

MAS Aktivios

1

Zvládání komunikace s rodiči

MAS Aktivios

2

Setkání pracovní skupiny pro čtenářskou
gramotnost MAPII

MAS Aktivios

1

NIDV Plzeň

1

Kvalifikační studium pro ředitele škol
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11. Závěr
Výuka v tomto školním roce byla poznamenána vypuknutím pandemie COVID-19,
kdy byly uzavřeny všechny typy škol od 11. 3. 2020.
Do té doby jsme plnili školní vzdělávací program Veselá škola podle zpracovaných
učebních plánů, využívali jsme počítačové programy a internet. Pro výuku bylo
zakoupeno 5 nových počítačů a tiskárna s kopírkou a skenerem. Zaměřovali jsme se
hlavně na procvičování základního učiva, podporovali jsme čtenářskou gramotnost
společnou četbou knih (pravidelná četba v družině, školáci čtou v MŠ dětem před
usnutím po obědě, čtenářská dílna), besedami a návštěvami knihovny. Spolupracovali
jsme s organizací MAS Aktivios, která nám zapůjčila knihy s pracovními listy a zajistila
po přečtení besedu s autorkou knih. Také ŠD pravidelně navštěvovala dětské
oddělení Městské knihovny Přeštice.
Výuka plavání začala v únoru, ale proběhly pouze tři lekce. Na dopravu bylo
požádáno o dotaci MŠMT.
V jarním období jsme plánovali zpestřit vyučování pobytem na zahradě. Pro tyto
účely jsme zakoupili velký zahradní stan a různé pomůcky. Ale bohužel k tomu
nedošlo.
Od 11. 3. 2020 probíhala výuka formou distančního studia. Ve čtrnáctidenních
intervalech chodili rodiče do školy pro materiály k výuce a nosili splněné úkoly ke
kontrole. AJ žáci procvičovali pomocí aplikace WocaBee. Všichni žáci se zapojili, úkoly
plnili, někteří měli problémy s internetem nebo neměli vlastní počítač, ale zvládali to.
Rodiče s námi byli ve spojení hlavně e-mailem, dotazovali se, když něco potřebovali,
nikdo neměl žádné výhrady, vše fungovalo.
Na prvním stupni ZŠ začaly od 25. 5. 2020 vzdělávací aktivity pouze na základě
dobrovolnosti a podle upravených provozních podmínek a za dodržování hygienických
podmínek. Šlo hlavně o ČJ, M, AJ, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Přihlásilo se 16
žáků a na domácí výuce zůstalo 12 žáků. Distanční výuka probíhala stejným
způsobem, ale v týdenních intervalech.
Žáci byli na vysvědčení klasifikováni známkami. Žádný žák nebyl hodnocen
sníženou známkou z chování, všichni prospěli.
Léčivé rostliny a pomerančové kůra už se nesbíraly, byly problémy s dopravou do
výkupny.
Tento školní rok odchází ze školy ředitelka školy kvůli sporům s panem
místostarostou. Nový ředitel bude vybrán konkurzním řízením.
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Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok
2019/2020
1. Organizace školy
1 třída
21 dětí
průměrná docházka: 75,94%
provozní doba: 6,30 - 16 hod.
2. Věkové složení dětí ve šk. roce 2019/2020
mladší 3 let
3

3 leté
6

4 leté
3

5 leté
6

starší
3

3. Odklad povinné školní docházky
počet dětí
1
0
1

odklad povinné školní docházky
dodatečné odložení povinné šk. docházky
Celkem

4. Materiálně technické zajištění školy
Byly zakoupeny nové sedací kostky, kuchyňka, manipulační panely (zajíc, tráva),
dekorační a hrací strom, hračky pro děti mladší 3 let, hračky na pískoviště.
Knihy, pomůcky a výtvarný materiál byly průběžně dokupovány.
5. Školní program
Pracovalo se podle ŠVP Poznáváme svět. Obsah vzdělávání je uspořádán do čtyř
integrovaných bloků, z kterých vychází učitelky při tvorbě třídního vzdělávacího
programu. Téma tohoto školního roku bylo „My a náš svět“. Činnosti byly voleny ze
všech oblastí RVP PV, odpovídaly věku i schopnostem dětí.

6. Další vzdělávání pracovníků
název vzdělávací akce
Hry s hlasem
Diagnostika vývoje dítěte předškolního
věku - Klokanův kufr

pořadatel
KCVJ Plzeň
MAS Aktivios
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počet účastníků
1
1

7.

Výsledky hodnocení ČŠI

V tomto školním roce inspekce nebyla.

8.

-

Školní a mimoškolní aktivity

Juniorfest v KKC Přeštice
přírodovědný pořad E-liška
divadelní představení v KKC Přeštice
vánoční besídka
maškarní karneval
beseda nad knihou Z deníku kočičky Ťapičky – návštěva paní knihovnice
navázání spolupráce s MŠ v Nittenau – přerušeno epidemií COVID-19
projekt s knihovnou Přeštice a MAS Aktivios – práce s knihou Z deníku
kočičky Ťapičky, výtvarná soutěž

se ZŠ:
- rozsvěcování vánočního stromečku
- vánoční besídka
- Děti čtou dětem
9. Závěr
Naším cílem je, aby MŠ opouštěly samostatné děti, které jsou schopny
samostatně jednat, umět se rozhodovat, být schopné empatie a dále se rozvíjet po
všech stránkách osobnosti. Učíme děti žít ve společnosti druhých, být
ohleduplnými a tolerantními vůči ostatním. Prostřednictvím denních činností
vytváříme předpoklady pro vstup do ZŠ a jejich další vzdělávání. V rámci možností
naší mateřské školy vytváříme příjemné prostředí pro další rozvoj dětí. Základním
prostředkem vzdělávání je hra, spontánní a tvořivá, vycházející ze zájmu dítěte.
Řízené činnosti jsou motivované a jsou založené na záměrném a spontánním
učení založeném na aktivním zapojení dítěte.
Hodnocení druhé části školního roku je bohužel velmi stručné a to z důvodu
vypuknutí pandemie COVID – 19. Život se v celém světě prakticky zastavil. Mimo
jiné byly uzavřeny všechny typy škol, tedy i naše mateřská škola. K uzavření došlo
19. 3. 2020 a ke znovuotevření 25. 5. 2020. V tomto mezidobí byly dětem,
zejména předškolákům, nárazově zasílány pracovní listy a náměty na tvoření.
V tomto bylo pokračováno i během června až do konce školního roku. Do MŠ
nastoupilo 25. 5. 2020 pouze 7 dětí a tento stav byl neměnný do 30. 6. 2020.
Z výše uvedených důvodů nebylo možné dále děti kvalitně a systematicky
vzdělávat a připravovat na vstup do ZŠ. Navíc bylo zrušeno mnoho akcí
souvisejících se závěrem školního roku, jako výlety, besídky, rozloučení
s předškoláky aj.
Věříme, že příští školní rok proběhne bez problémů jako v předchozích letech.
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Informace o hospodaření školy
v roce 2019
a) Příjmy
Hlavní
činnost
4 595 641,186 875,713 125,0
66 770,0
284 484,66

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
dotace na provozní výdaje
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
poplatky od rodičů – školné
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy *

Doplňková
činnost
0
0
0
0
0
0
0

CELKEM
4 595 641,186 875,713 125,0
66 770,0
284 484,66

b) Výdaje
Hlavní
Hlavní činnost
činnost – ostatní
Dopl.
dotace ze
zdroje
CELKEM
činnost
státních
prostředků
0
0
0
0
4 595 641,- 1 227 594,18
0
5 823 235,18

Investiční
Neinvestiční
z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
3 319 638,ostatní osobní náklady
0
zákonné odvody + FKSP
1 191 272,náklady na DVPP
3 250,náklady na učební pomůcky
75 003,přímé ONIV(cestovné, úr.poj.,OPP)
6 478,ostatní náklady
0
- provozní náklady
energie
0
opravy a údržba nemovitého majetku
0
nájemné
0
odpisy majetku
0

20 000,121 915,44 960,0
30 288,1 000,722 895,18

0
0
0
0
0
0
0

3 339 638,121 915,1 236 232,3 250,105 291,7 478,722 895,18

215 215,71 321,0
0

0
0
0
0

215 215,71 321,0
0

Zpráva o použití prostředků na DVPP
Vzdělávání
V oblasti SIPVZ
K prohloubení odbornosti
CELKEM

Počet pedagogických pracovníků
0
4
4

Ve Skočicích 31. 7. 2020

Kč
0
3 250,3 250,-

Mgr. Jaroslava Zadražilová
ředitelka školy

Projednáno na pedagogické radě dne 30. 8. 2020
Školská rada schválila dne 30. 9. 2020

Mgr. Markéta Šobrová
ředitelka školy
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