ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HORNÍ POČAPLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

1. Základní údaje o škole
1. Škola
Základní škola a Mateřská škola Horní Počaply

Příspěvková organizace od 1. 1. 2003
IČO: 70 99 73 14
Identifikátor zařízení: 600 047 555
Vedení školy: Mgr. Eva Cedrychová
Kontakt: telefon, fax: 315 692 302
e – mail: reditel@zshornipocaply.cz
2. Zřizovatel
Obec Horní Počaply
Kontakt: 315 692 215
3. Součásti školy
Mateřská škola 107 513 97
Základní škola 102 274 738
Školní družina 113 500 084
Školní jídelna 102 786 062
4. Základní údaje o součástech školy
Mateřská škola zajišťovala celodenní péči pro děti ve věku od 2 do 6 let, provoz začínal
v 6.00 hodin a končil v 16.00 hodin. V letošním školním roce bylo zapsáno 44 dětí. Děti byly
rozděleny do dvou tříd: 1. třída „Kuřátka“ – počet dětí 18 , p. uč. . Ivana Suchá
p. uč. Věra Farkašová
2. třída „Kytičky“ – počet dětí 28, p. uč. Hana Karschová,
p. uč. Nikola Jelínková,
p. uč. Dagmar Jamrichová
Základní škola měla v tomto školním roce tři třídy, ve kterých se vyučovalo 5 ročníků.
I.

třída (1. ročník ) –

6 žáků p. uč. Mgr. Iva Voglová

II.

třída (2., 4. ročník) – 10 žáků p. uč. Mgr. Ivanka Nováková

III.

třída (3., 5. ročník ) – 10 žáků p. uč. Mgr. Eva Cedrychová

K 30. 9. 2019 bylo na škole celkem 26 dětí.

Ve školní družině bylo jedno oddělení pod vedením paní vychovatelky Žanety Petkovové, 20
dětí, ranní provoz ŠD byl zajišťován od 7.00 do 7.50 hodin, provoz odpolední družiny byl od
11.40 do 15.30, v rámci školní družiny probíhal kroužek Dramaťák.
Školní jídelna zajišťovala stravování pro děti z mateřské školy, pro žáky základní školy, pro
zaměstnance školy a jako doplňkovou činnost také stravování pro cizí strávníky. Dle stavu
k 31. 10. 2019 se ve školní jídelně stravovalo celkem 72 dětí a 9 cizích strávníků.

5. Materiálně-technické podmínky školy
Škola je vybavena moderně zařízenými učebnami, třídami pro děti v MŠ. Pro práci
s programy je ve škole k dispozici počítačová učebna s interaktivní tabulí, kterou využívají
nejen žáci základní školy, ale také děti z mateřské školy. Tato učebna byla zmodernizována,
byly zakoupeny nové počítače, počítačové stoly a židle, vše bylo financováno částečně
z vlastního rozpočtu, ale také prostřednictvím peněz poskytnutých Nadací ČEZ.
Žáci a děti využívají také přilehlou zahradu, kde jsou dětem k dispozici prolézačky, houpačky,
pískoviště, menší lezecká stěna a malý altánek. Pro uskladnění hraček je na zahradě nový
kontejner a děti mohou využívat nový zahradní nábytek
Ve školním roce 2019/2020 byly ve škole opět provedeny nutné menší opravy, ve třídě
mateřské školy byla položena nová podlaha, zakoupen nový koberec, proběhly pravidelné
revize, opravy ve třídách, další menší instalatérské práce a výmalba tříd MŠ, chodeb,
umýváren, kuchyně a tříd ZŠ.
Postupně došlo k výměně již rozbitých židlí a lavic, pokračovalo se také v nákupu nových
pomůcek, hraček, počítačových programů, nově vydávaných učebnic a pracovních sešitů.

6. Údaje o školské radě
Školská rada zřízená 9. 12. 2005
Počet členů: 6
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Vzdělávací programy
Mateřská škola: ŠVP pro PV „ Je nám dobře na světě, aneb máme se rádi jako kamarádi.“
Základní škola: ŠVP pro ZV „Škola pro život, abychom si v životě věděli rady,“ platného
od 1. 9. 2016
3. Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka: Mgr. Eva Cedrychová, aprobace pro II.stupeň, Speciální pedagogika
Učitelky MŠ: Ivana Suchá, vedoucí učitelka, kvalifikovaná
Věra Farkašová, kvalifikovaná

Hana Karschová, kvalifikovaná
Nikola Jelínková, kvalifikovaná
Dagmar Jamrichová
Učitelky ZŠ: Mgr. Ivanka Nováková, kvalifikovaná pro I.stupeň
Mgr. Iva Voglová , kvalifikovaná pro I. stupeň a speciální pedagogiku
Vychovatelka::Žaneta Petkovová, kvalifikovaná

Nepedagogičtí pracovníci
Školnice ZŠ : Martina Hoskovcová
Školnice, uklízečka MŠ: Hana Slezáková
Vedoucí školní jídelny: Jana Kušinová
Kuchařka: Hana Hodíková
Pracovnice provozu: Vladimíra Nácovská

4. Zápis k povinné školní docházce
Zápis dětí do 1. ročníku proběhl v loňském školním roce vzhledem k situaci a
mimořádným vládním opatřením z důvodu šíření nemoci COVID-19 pouze dálkovým
způsobem v dubnu, přijato bylo 6 dětí, do 1. třídy jich nastoupilo v naší škole 5.
Zápis dětí do mateřské školy proběhl opět dálkovým způsobem v květnu, přijato bylo 8 dětí.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Hodnocení prospěchu a chování ve školním roce 2019/2020

Prospěch za I. pololetí
Třída

Ročník

Slovní
Neprospělo
hodnocení

Neklasifikováno

I.

1.

6

5/1

0

0

0

II.

2.

3

2/1

0

0

0

III.

3.

1

1/0

0

0

0

II.

4.

7

3/4

0

0

0

III.

5.

9

4/5

1

0

0

1

0

0

Celkem

Počet
žáků

26

Prospělo s vyzn./
prospělo

Zameškané hodiny: I. třída – 1. ročník –
II. třída – 2. ročník III. třída – 3. ročník II.. třída – 4.ročník III: třída - 5.ročník .

320 hodin, průměr na žáka 53,3
53 hodin, průměr na žáka 17,6
11 hodin, průměr na žáka 11
444 hodin, průměr na žáka 63,42
398 hodin, průměr na žáka 44,22

Prospěch za II. pololetí
Třída

Ročník

Počet
žáků

I.

1.

6

II.

2.

III.

Slovní
Neprospělo
hodnocení

Neklasifikováno

5/0

0

1

0

3

2/1

0

0

0

3.

1

1

0

0

0

II.

4.

7

4/3

0

0

0

III.

5.

9

5/4

1

0

0

1

0

Celkem

Zameškané hodiny:

Prospělo s vyzn./
prospělo

26

I. třída – 1. ročník II. třída – 2. ročník III. třída – 3. ročník II. třída- 4.ročník III. třída - 5.ročník –

208 hodin, průměr na žáka 34,6
44 hodin, průměr na žáka 14,6
30 hodin, průměr na žáka 30
104 hodin, průměr na žáka 14,85
183 hodin, průměr na žáka 20,33

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Škola má vypracovaný minimální preventivní program, za klady stavu ve škole lze
považovat vzájemnou osobní znalost pedagogů a žáků, pozitivem je i poměrně široká nabídka
akcí a projektů a jejich obliba u žáků.
Byly vytýčeny cíle školní strategie prevence, ke kterým patří především vytváření příznivého
klimatu ve škole, posilování třídního kolektivu a důvěry ve třídě, podpora seberealizace,
výchova k toleranci, snášenlivosti, dobrá informovanost žáků a rodičů v oblasti rizikového
chování.
K dosažení těchto cílů bylo nutné během celého roku zařazovat školní aktivity podporující
primární prevenci.
Prevence byla začleňována do výuky v rámci některých předmětů jako je prvouka, vlastivěda,
přírodověda, tělesná výchova, byla stanovena jasná pravidla chování zakotvená ve školním
řádu, včetně postihů za jejich porušování. Všichni jsme pracovali na vytváření příznivého
klimatu ve třídních i školních kolektivech organizováním výletů, projektových dnů a dalších
společných akcí a oslav, v rámci školy probíhaly další volnočasové aktivity jako jsou kroužky
Keramika, Angličtina, v rámci ŠD kroužek Dramaťák.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Pedagogičtí pracovníci
Studium podle potřeb zaměstnanců – školení a vzdělávání proběhlo dle aktuálních nabídek
seminářů, např. v oblasti výtvarné, pracovní výchovy, doškolení v rámci předlékařské
pomoci.
Povinné školení – BOZP, PO
Nepedagogičtí pracovníci
p. Slezáková – školení požárního preventisty
p. Kušinová – problematika ve školní jídelně
p. Hodíková – problematika školní jídelny
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Veřejnost je informována o dění ve škole prostřednictvím školních internetových stránek,
nástěnek ve škole, vývěsky a prostřednictvím místní kabelové televize.

Projekty
Stále jsme byli zapojeni do projektu Dotované školní mléko, pokračovali jsme rovněž
v projektu Ovoce do škol. Stále jsme aktivní školou v projektu Pro školy.cz., kam mají
přístup všichni žáci. V průběhu školního roku jsme vzhledem k mimořádným vládním
opatřením a situaci ve společnosti realizovali bohužel jen některé projekty. Proběhl pouze
Mikuláš, Den dětí.
Žáci 3. – 5. ročníku absolvovali výuku dopravní výchovy.
Akce školy
Ze svého rozpočtu hradila škola plavecký výcvik, pracovní sešity pro žáky, pomůcky,
výukové programy, vstupné na některé divadelní akce a dopravné na výlety.
V září jsme podnikli vycházku do lesa, navštívili jsme zábavný park Mirakulum v Milovicích,
děti ze školky byly v Dětském světě Méďa v Bohušovicích nad Ohří.
V říjnu jsme společně s dětmi z mateřské školy byli na představení cirkusu Cecilka, ve škole
proběhla podzimní tvořivá dílna, které se mohli zúčastnit i rodiče, ke konci měsíce se
uskutečnilo dýňování a v nedalekém sportovním areálu proběhla Drakiáda. Žáci 4. a 5. třídy
se účastnili výuky na dopravním hřišti. Žáci ZŠ si vyslechli zajímavou přednášku o houbách a
yl pro ně uspořádán branný den, kde si mohli vyzkoušet i střelbu na terč.
V listopadu proběhlo fotografování, pro děti ze školy byla připravena zajímavá beseda
Zdravá pětka a společně s dětmi z MŠ se zúčastnili představení Divadla VeTři, které bylo
spojeno s mikulášskou nadílkou.
V prosinci děti ze školky i žáci ze školy vystoupili na již tradiční vánoční besídce, následně
pak předvedli své vystoupení i v místním pečovatelském domě, pro předškolní děti a žáky
školy začal plavecký výcvik. Navštívili jsme také kino ve Štětí – film Zloba, královna všeho
zlého.
V lednu k nám do školy přijelo Divadlo Karavana s pořadem zaměřeným na finanční
gramotnost, zavítali jsme do Prahy do Divadla Gong na představení Kniha džunglí, dětem
z mateřské školky přijelo Divadlo Šikulka s představením Sněhuláček.
V únoru proběhla ve školce kontrola zraku objednaných dětí, děti zhlédly představení
staročeského loutkového divadla a hudební pořad Kouzelné housličky, žákům školy se velmi
líbila projekce mobilního planetária, ke konci měsíce byl pro ně ještě připraven program
primární prevence a spolu se školkou jsme uspořádali masopustní průvod obcí.
Od 11.3.2020 byly základní školy uzavřeny, následně byla uzavřena i mateřská škola.
Na konci června proběhlo rozloučení s předškoláky a s páťáky ve sportovním areálu.
Účast na veřejné sbírce
Děti z MŠ i žáci ze ZŠ se účastnili sbírky Fondu Sidus, výnos ze sbírky je určen pro
onkologicky nemocné dětské pacienty, dále pak sbírky Pomozte dětem.
Prezentace školy na veřejnos9
Již tradičně se děti naší školy účastní vítání nových občánků , v prosinci děti zazpívaly u
vánočního stromečku, v místním kulturním domě proběhla již tradiční vánoční besídka a děti
z MŠ i žáci ZŠ navštívili s vánočním pásmem a vlastnoručně vyrobenými dárečky obyvatele
pečovatelského domu. Koncem roku proběhlo rozloučení s předškoláky a páťáky.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Inspekční činnost proběhla v naší škole v lednu 2020 viz Inspekční zpráva
10. Základní údaje o hospodaření školy
Finanční zdroje: provozní dotace…………… 1 400 000 Kč
Hospodářský výsledek provoz……………… 15 156,54 Kč
Neinvestiční zdroje:
Celkem: 6 074 410 Kč
Platy:
4 408 693 Kč
Odvody: 1 503 469 Kč
FKSP:
88 175 Kč
OPPP:
13 275 Kč
ONIV:
60 798 Kč
Částky vyčerpány k 31. 12. 2019

11. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů
Naše škola se v loňském roce nezapojila do žádného rozvojového ani mezinárodního
projektu.
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů
Škola nežádala o žádné dotace z cizích zdrojů.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi
Naše škola nespolupracovala s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání.

Horní Počaply 12.10.2020

Mgr. Eva Cedrychová

