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1. Základní údaje o škole 2015/16
1.1. Základní údaje o škole.
Název:
Adresa:
IČO:

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt.
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.
750 344 25

Školská zařízení: Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
Kontakty:

tel.

IZO 114 001 596
IZO 150 044 437
IZO 114 001 600
IZO 114 001 618

ředitelna
sborovna
mateřská škola
školní jídelna
mobil ZŠ
mobil ŠD
mobil MŠ

318 862 501
318 862 301
318 862 306
318 862 502
731 165 916
734 632 632
604 111 522

e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
www.skolahora.cz
Zřizovatel:

Město Krásná Hora nad Vltavou

Vedení školy:

Mgr.Eva Šedivá

Školská rada:

zástupci rodičů:
Josef Macke, Simona Zelenková, Šárka Kuželová
zástupci obce:
Vít Hubička, Hana Jurčová, Pavel Lacina
zástupci pedagogů:
Dana Jirsová, Marcela Kakešová, Martin Švec

1.2. Školní budovy.
Škola je umístěna ve dvou budovách vzdálených od sebe asi 200 metrů
- v hlavní budově jsou všechny učebny, tělocvična, ( i školní jídelna)
- ve druhé budově je školní družina ( a mateřská škola)
- obě budovy se nacházejí blízko centra obce – asi 100 metrů od
náměstí, kde je hlavní autobusová zastávka
V roce 2010 byly všechny budovy zatepleny, vyměněna okna a venkovní dveře.
Změnil se způsob vytápění: budova základní školy, tělocvična a jídelna se vytápí
kotlem na štěpku. Budova mateřské školy je vytápěna tepelným čerpadlem. Tato
změna proběhla díky dvěma dotacím, které získala obec Krásná Hora nad Vltavou „Změna zdroje vytápění a zateplení“. Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií
– Fondem soudržnosti a Státním fondem ŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP i s
částečnou finanční podporou Středočeského kraje.
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1.3.1. Vybavení školy – prostorové:
Budova MŠ a ŠD:
1.patro - herna, ložnice, pracovní místnost se stoly a židlemi, kabinet uč.
přízemí - herna starších dětí, herna a kabinet ŠD, šatna
Budova ZŠ:
8 kmenových učeben
1 učebna počítačů
1 učebna pracovních činností
školní dílna
školní knihovna (je nyní součástí třídy)
ředitelna, sborovna a kabinet vedle sborovny ( = i návštěvní místnost)
kabinet Fy a Ch
kabinet Př
kabinet učebnic
šatna společná, vybavená samostatnými skříňkami pro všechny žáky
bufet = prodej školního mléka
tělocvična ( a 2 kabinety Tv, 2 šatny, sociální zařízení)
hlavní vybavení tělocvičny – hřiště na volejbal, házenou, basketbal, …
základní nářadí
školní jídelna s kuchyní
Prostory školy jsou zejména během hlavních prázdnin po dohodě se zřizovatelem
průběžně malovány, případně doplněny obklady, opravy maleb na chodbě a
postupně se vyměňují tělesa topení po třídách.
Přilehlé venkovní prostory:
 školní zahrada „U lípy“ –hřiště MŠ a ŠD - prolézačka věže, pískoviště, domeček,
lavice pod lípou, 3 houpací prvky
 hřiště „Pod školou“ s doskočištěm ( v plánu přebudovat na hřiště na volejbal a
vybíjenou)
 oddychový prostor „Vedle školy“ – pro ŠD a MŠ ( sezení, prolézačka, kuželky –
zatím)
 několik záhonků na pěstitelské práce na školní zahradě
1.3.2. Vybavení školy – nábytek
Větší část učeben jsou vybaveny novými nastavitelnými lavicemi a židlemi (červená
2005, modrá 2006, oranžová 2009, zelená 2011třída, učebna VV ) Učebna PČ má
nové židle a variabilní stoly 2008, v pracovně IT jsou také nové židle 2008.
Dále se průběžně obnovují skříně a skříňky ve třídách, archivní skříně.
V roce 2009 byl pořízen nový nábytek do sborovny, tj. stoly s nástavcem a židle,
v roce 2014 byla sborovna rozšířena o kabinet s kuchyňskou linkou a šatními
skříněmi.
V ředitelně je nábytek z větší části nový ( 2006 a 2009), ředitelna však nevyhovuje
malým prostorem, i proto že je zde také pracoviště účetní.
V šatně mají žáci každý svoji uzamykatelnou skříňku. Skříňky byly dokupovány
postupně, jejich stáří je maximálně 7 let.
Ve většině učeben prvního stupně je na části podlahy koberec na sezení, společné
povídání, práci v kruhu.
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Ve dvou třídách druhého stupně píšeme na bílou tabuli, tj fixem.
Ve školní družině je nový učitelský stůl, nové lavice a klasické židle 2006,2009, nový
koberec. Školní družina je také vybavena malými šatnovými skříňkami. Vybavení do
družiny je postupně doplňováno a obměňováno z poplatku, který se v družině vybírá.
V mateřské škole je obnovován postupně, z provozních peněz i z výběru poplatků
MŠ. V roce 2015 byl nábytek doplněn tak, aby mohla být zřízena tzv.centra aktivit pro
program Začít spolu.
1.3.3. Vybavení školy – základní pomůcky
Základní technické vybavení:
2
Interaktivní tabule + dataprojektor (2008, 2011)
(+ řada interaktivních učebnic pro přírodopis druhý stupeň, tj.celkem 4)
11
Počítače v pracovně IT obnoveny kompletně 2016 (září)
programové vybavení – Terasoft, Silcom, Didakta, Stiefel,..
14
Notebooků pro žáky
20
Tabletů – ipady + synchronizační a nabíjecí kufr, + notebook učitelský
2
Dataprojektory + plátno v pracovně IT a přírodopisu
1
DVD
2
Počítače + tiskárna pro učitele – sborovna – nová 2015
1
Počítač + tiskárna administrativa
4
CD přehrávač, 5 radiomagnetofon
3
Televize, 2 Video, 2 Zpětný projektor
1
Klávesy ZŠ + 1 MŠ
1
Fotoaparát velký, 7x fotoaparát malý
7
GPS
5
dalekohledy
2
Kopírka
.
Další pomůcky, kromě již zmíněného technického vybavení.
 kvalitní mapy, plakáty s přehledy učiva ČJ, AJ, Che, Př, Dě ..,
Většina map a plakátů je doplněna laminovanými kartami pro skupin. práci.
 Interaktivní učebnice k použití na tabuli Př., Ze, Ma, ..
 soubory karet na procvičování učiva – pro 1.stupeň
 pexesa, doplňovací tabulky, modely těles,
Tyto „menší“ pomůcky doplňujeme a obnovujeme průběžně, jak rozpočet dovolí.
 Knihy do školní knihovny dokupujeme každoročně.
.
 Učebnice, které mají děti ze školy zapůjčené, jsou obnovovány průběžně,
pokud je to nutné (zejména zničené). Pokud je třeba obnoví se i celá řada
učebnic (zastaralé, málo aktuální, nejsou již v tisku)
Větší úpravy a nové vybavení v posledních letech - stručný přehled
2014







kabinet ke sborovně – kuch.linka a skříně 52 tis.Kč
počítač ředitelna 15tis Kč
ipady – doplnění 47 tis Kč
MŠ myčka 13tis Kč
MŠ palisády na nové pískoviště 13tis Kč
MŠ koberec a stůl v horní třídě 26 tis Kč
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2015














2016





ŠJ krouhač zeleniny 20tis Kč
rekonstrukce chlapeckých záchodů v hlavní budově (MÚ)
oprava stěn a vymalování - učebny HV
vymalování balkonu v tělocvičně
židle a stůl sborovna – kabinet 28tis Kč
kopírka velká sborovna 25tis Kč
i-pady 8 ks 96tis Kč (EU OPVK – ICT nás baví)
notebook k i-padům 40Kč
zřízeny a vybaveny třídní knihovny knihami v celkové počtu asi 410 knih –
65tis Kč (projekt EU OPVK – výzva č.56)
obnova vybavení školní dílny - nástroje, přístroje, nábytek 70.000 Kč (projekt
EU OPVK – výzva č.57)
stavebnice Merkur 65 tis Kč (EU OPVK - výzva č. 57)
tělocvična - obnova a zpevnění horní vrstvy parketové podlahy (dotace KÚ
Střč. kraje – FSVČ) 62tis Kč
ŠD velká televizní skříň a koberec 20tis Kč
MŠ rekonstrukce záchodů v přízemí (MÚ)
MŠ skříň na lehátka a lehátka 30tis Kč
MŠ Kč skříňky a knihovnička 18 tis Kč
(do 30.8.)
oprava stěn a vymalování ve třídě 9.roč.
vymalována třída přírodopisu a modrá třída
vyměněna tělesa topení ve zmíněných třídách (MÚ)
kompletní výměna zářivek ve třídě u sborovny (MÚ)

2. Přehled pracovníků školy 2015/16
2.1. Přehled zaměstnanců školy podle zařazení
Pedagogičtí pracovníci
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.

Bc.

Miriam
Marcela
Stanislava
Denisa
Ivana
Eva
Martin
Martina
Veronika
Kateřina
Kateřina
Jana
Kateřina
Dana
Olga
Dagmar

Bašová
Kakešová
Koudelková
Ringesová
Sedláková
Šedivá
Švec
Vlčková
Zelenková
Matoušková
Richterová
Černá
Benešová
Jirsová
Hubičková
Housková

učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ, ředitelka školy
učitel ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD - kroužky
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
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Provozní pracovníci:

Bc.

Lucie
Jarmila
Božena
Marie
Dana
Kristína
Pavel
Vladimíra

Palusová
Divišová
Pítová
Volfová
Volfová
Kutilová
Spilka
Švecová

úklid ZŠ
úklid ZŠ
úklid MŠ, dovoz jídla MŠ
vedoucí ŠJ
hlavní kuchařka
kuchařka
školník
mzdová účetní + admin.

2.2. Organizace školního roku 2015/16 - přidělení tříd
a počty žáků k 30. 9. 2015
I.třída

Mgr. Martina Vlčková
1. roč.
14 žáků

II.třída

Mgr.Denisa Ringesová
2. roč.
8 žáků
3.roč.
13 žáků

III.třída

Mgr.Stanislava Koudelková
4.roč.
19 žáků

IV.třída

Mgr. Kateřina Matoušková
5. roč.
14 žáků

V.třída

Mgr. Martin Švec
6. roč.
11 žáků

VI.třída

Ing. Veronika Zelenková
7. roč.
7 žáků

VII.třída

Mgr. Radka Čandová
8. roč.
16 žáků

VIII.třída

Mgr. Marcela Kakešová
9. roč.
15 žáků

celkem

1.stupeň 68 žáků
2.stupeň 49 žáků

117 žáků

Školní družina: Zapsaných 40 dětí na pravidelnou docházku.
Vychovatelka Jana Černá, druhá vychovatelka Bc.Kateřina Benešová
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3. Nově přijatí 2015/16
ŽÁCI DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1. Blattný Pavel Samuel
2. Bubeník Adam
3. Čelůstková Natálie
4. Dryák Tomáš
5. Dubová Natálie
6. Hrubá Barbora
7. Kroupa Petr
8. Kuželová Daniela
9. Novozámská Charlotte
10. Pechová Ester
11. Polák Vít
12. Polák Vojtěch
13. Polák Michal
14. Slezáková Andrea
Celkem 14 žáků v 1.ročníku ZŠ 2015/16
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K 1.9.2015
1. Sljadnev Nikita
2. Píšová Emma
3. Kostelecký Alois
4. Kostelecká Ludmila
5. Čandová Sofie
6. Michalcová Natálie
7. Novotný Antonín
8. Popule Eliška
9. Procházková Ludmila
Celkem k 30.9.2015 v mateřské škole 32 dětí

4. Výsledky vzdělávání žáků základní školy 2015/16
4.1. Výuka probíhala ve všech ročnících
podle ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Krásná Hora n.Vlt. čj. 210/07
Od 1.9.2014 výuka počátečního čtení probíhá genetickou metodou.
4.2. Souhrnné hodnocení výsledků
1.pololetí 2015/16
Ročník
počet žáků
1.
14
2.
8
3.
13
4.
19
5.
14
6.
11
7.
7
8.
16
9.
15
Celkem
117
7

počet vyznamenání
14
7
12
9
7
6
2
10
7
74

2. pololetí 2015/16
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

počet žáků
14
8
13
19
14
11
7
16
15
117

počet vyznamenání
14
7
10
10
9
7
2
7
7
73

4.3. Chování – hodnocení na závěrečné:



Výchovná opatření důtky
 1.pol. DTU 3x, DŘŠ 1x,
 2.pol. DTU 1x, DŘŠ 1x
snížený stupeň z chování: uspokojivé 1.pol. 1x

4.4. Umístění vycházejících žáků:





gymnázium
střední odborné školy
odborná učiliště
osmileté gymnázium

3
8
4
0

4.5. Výsledky srovnávacích testů Scio 2015/16
Ze souhrnné zprávy o testování 9.ročníků 2015/16 celkový percentil:
Obecné studijné předpoklady
45
Český jazyk
37
Matematika
57
Anglický jazyk
A0 2x, A1 6x, A2 5x, B1 2x
Ze souhrnné zprávy o testování 5.ročníků 2015/16
Obecné studijné předpoklady
55
Český jazyk
41
Matematika
51
Angličtina
A1 4x, A0 5x
Celkovým hodnocením se řadíme mezi průměrné školy.

5. Nabídka volnočasových aktivit,
prevence sociálně patologických jevů
Kroužky ve školním roce – 2015/16
Základní škola:
Volejbal 2.st.

p.uč. Zelenková
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Angličtina
Školní knihovna
Vaření 2.stupeň
Náboženství
Logopedie
Školní družina
Sportovní hry
Šikula
Vaření
Filmový a čtenářský klub

p.uč. Matoušková
p.uč.Koudelková
p.vych. Černá
p. uč.Žemličková
p. uč. Koudelková
vych. ŠD
vych . ŠD
vych. ŠD
vych. ŠD

 Nabídka volnočasových aktivit zajišťovaných školou je součástí
Minimálního programu prevence soc.patologických jevů, který má škola
zpracovaný.
 Další nabídku volnočasových aktivit nabízí místní Sokol, s využitím
školní tělocvičny – oddíl tenisu a všestranných dovedností.
 Zájemci z řad chlapců hrají fotbal pod hlavičkou místní TJ. V zimních
měsících na tréninky opět využívají školní tělocvičnu.


V prevenci opakovaně spolupracujeme s lektorkami K-centrum Příbram,
které každoročně zajišťují programy pro žáky 2.stupně. Pravidelně 2 až
4 bloky. Bloky jsou zaměřeny dle dohody a obměňují se – nebezpečí
kouření, drogy, osobnostní výchova, ..



V konkrétních případech se obracíme na OSPOD Sedlčany,
preventivně a pak i při řešení problémů.
Spolupracujeme také s Policií ČR

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2015/16
Jméno
Mgr. Radka
Čandová
Mgr. Marcela
Kakešová

Místo

Téma semináře

Délka

Praha

Minimalizace šikany

14.1.-13.5.16

Praha

Interaktivní tabule a PC pro učitele

Londýn

Stínování – Hambrough Primary School
Letní škola – Činnostní učení ve výuce fyziky
v 6. a 7. ročníku

19.-23.10.15

Školní systemické konstelace – sebeúcta
Letní škola – Činnostní učení ve výuce ČJ ve
2. a 3. ročníku

22.3.16

6dní
8 hod
3.10.15

5 dní
Kolín
Mgr. Kateřina
Matoušková

Praha

Mgr. Eva Šedivá

Liberec
Praha

4 dny
8.8.-11.8.16

6 hod
4 dny
18.7.-21.7.16

6 hod
Činnost MŠ ve světle novely školského zákona

19.10.15

Praha

Konference Inovace výuky

19.11.15

Praha

Novela právních předpisů k 1. 1. 2016

6 hod
4 hod

9

3.2.16

8 hod
Kadaň

Den ve třídě Začít spolu na MŠ

Praha

Školská legislativa – aktuální změny

Praha
Žďár nad
Sázavou

Úpravy ŠVP v systému InspIS

Nymburk
České
Budějovice

Kemp OVOV 2015

24.2.16

6 hod
8.4.16

6 hod
2.6.16

3 dny
Letní škola TOŠ – Jak dále pracovat se ŠVP

17.8.-19.8.16

2 dny
Mgr. Martin Švec

Praha
Mgr. Martina
Vlčková

16.-17.11.15

6 hod
Google classroom a Flubaroo
Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku
technických dovedností žáků

11.11.15

8 hod
25.11.15

5 dní
Londýn
České
Budějovice

Stínování – Hambrough Primary School

19.-23.10.15

6 hod
Google classroom a Flubaroo

11.11.15

6 hod
Praha
Konference o školních webech 2016
Bystřice pod
Lopeníkem Školní systemické konstelace
Ing. Veronika
Zelenková
Dana Jirsová

14.6.16

4 dny
15.8.-18.8.16

8 hod
Praha
Kadaň

Interaktivní tabule a PC pro učitele
Den ve třídě Začít spolu na MŠ

3.10.15

8 hod
24.2.16

Olgy Hubičková

Kadaň

Den ve třídě Začít spolu na MŠ

8 hod
24.2.16

Pedagogové ZŠ i
MŠ
Pedagogové ZŠ i
MŠ

ZŠ Krásná
Hora
ZŠ Krásná
Hora

Emoční inteligence –
seminář pro rodiče lektor L.Šlehofer
Jak rozvíjet silné stránky dětí –
seminář pro rodiče lektor L.Šlehofer

7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 2015/16
7.1. Přehled hlavních akcí základní školy 2015/16
Hlavní aktivity školy 2015/16
září
dopoledne s třídním učitelem
Balónková slavnost – přivítání nových dětí v MŠ i ZŠ
sportovní dopoledne s DA-Bou
Coca-cola cup – chlapci - oblastní turnaj
sběr papíru
120.výročí otevření dolní školy - so 19.9. – Den otevřených dveří
říjen
zahájení činnosti kroužků – říjen
zahájení činnosti žákovského parlamentu 1.schůzka
Přírodovědný klokan – soutěž pro 8. a 9.roč.
vytrvalostní běh Sedlčany
Coca-cola cup dívky – oblastní turnaj v Krásné Hoře
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2 hod
2 hod

Zahájení projektu – EU OPVK výzva č.56 – stáž 2 učitelek v Londýně
Zahájení projektu – EU OPVK výzva č.56 – čtenářské dílny
Zahájení projektu – EU OPVK výzva č.57 – školní dílna
školní kolo soutěže Pišqworky – pro 2.stupeň 22.10.
Listopad
Projekt EU OPVK výzva č.56 – jazykově-poznávací zájezd Oxford
srovnávací testy Scio 9.ročník
sportovní dopoledne s DA-BOu – tělocvična
projektový den 17.listopad
„Seznámení s emoční inteligencí“ – přednáška pro rodiče
exkurze Tábor 4.+5. ročník
adventní vystoupení a jarmark
prosinec
návštěva Úřadu práce Příbram – 9.ročník – v rámci volby povolání
projekt Školáček – 1. setkání - budoucí prvňáčci odpoledne ve škole
Mikuláš ve škole
muzikál Praha 1.-3.ročník
Planetárium Praha 2.stupeň
Projektový den Merkur – tvoření se stavebnicí EU OPVK . výzva č.57
sběr papíru
ukončení projektů EU OPVK výzva č.56 a 57 – čtenářské dílny, školní dílna
leden
projekt Školáček – 2.setkání – návštěva v hodinách
zápis do první třídy
na okresním kole olympiády Dě
lyžařský kurz Zadov 7.až 9.ročník
exkurze Praha 5.ročník
únor
Maškarní ve školní družině
Sportování s DA-Bou
dějepisný pořad – Jan zvaný Hus (4. až 9. ročník)
K-centrum- blok protidrogové prevence
Exkurze Praha – 9.ročník
Březen
muzikál At´ žijí duchové Sedlčany 1.stupeň
soutěž Matematický klokan
Pythagoriáda 6. – 8.roč.
turnaj ve florbale Kamýk n.Vlt.
Velikonoční trojboj Sedlčany
sběr papíru
Noc s Andersenem spaní ve školní družině
Velikonoce ve ŠD s rodiči
duben
projektový den - Den Země
Scio testy 5.ročník
Tonda Obal – projekt pro 1.stupeň – třídění
Coca-cola cup dívky
Turnaj ve vybíjené 1. – 3.roč . 4.+5.roč.
Dopravní výchova 4 + 5 roč.
K-centrum – blok v rámci preventivního programu
rybářská soutěž – korespondenční
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květen
Květinový den – 20.ročník sbírky Ligy proti rakovině
celoškolní projekt - Den Evropy
turnaj ve vybíjené ŠD
sportování s Da-bou 1.stupeň
Karel IV. – vystoupení pro žáky 1. až 4. ročníku.
exkurze Koněpruské jeskyně 4. a 5. ročník
dějepisný pořad agentury Pernštejni – Řím
exkurze Praha – 6.ročník
výstava Berlínská zeď – ve škole
fotografování tříd
červen
seminář pro rodiče –Jak využít silné stránky dětí
dopravní hřiště Příbram 4. + 5.ročník
výlet 1. až 3.ročník Milovice
divadelní vystoupení v Příbrami - ŠD
školní turnaj v kin-ballu + výstava výtvarných prací žáků
outdoorový výlet dle zájmu žáků
cvičení v přírodě – chování za mimořádných situací
vycházky po okolí – den se třídou
sběr papíru
slavnostní rozloučení s deváťáky
7.2. Výběr některých pravidelných školních aktivit:
 Pišqworky
Letos potřetí proběhla soutěž v logické hře s názvem Pišqworky. Školní kolo bylo
vyhlášeno pro druhý stupeň, oblastního kola se účastnilo pět nejlepších osmáků a
deváťáků. Soutěž se setkala se zájmem dětí, takže předpokládáme pořádat i příště.
 Outdorový pobyt pro starší žáky.
Zjistili jsme že, v posledních letech je o výlety tříd na konci školního roku je mezi
některými dětmi malý zájem. Abychom uspokojili aktivní žáčky, organizujeme
v červnu outdorový výlet pro starší žáky od 6.roč do 9.roč. společně. Výlet se letos
uskutečnil na Častoboř a byl třídenní. Organizaci má na starosti učitel tělesné
výchovy, p.uč.Švec, a náplní jsou sportovní aktivity tradiční i netradiční v jiném
prostředí než ve škole. Pobyt a ubytování je zvoleno tak, aby bylo zájemcům cenově
dostupné.
7.3.

Prezentace školy na veřejnosti

 Balónková slavnost
Akce proběhla již po deváté
Byla uspořádána na „hřišti“ pod školou a vzhledem k tomu, že vyšlo pěkné počasí
účast byla vysoká a podzimní odpoledne bylo jistě pro všechny příjemné. Zároveň
byly otevřeny, a tedy veřejnosti přístupné obě budovy MŠ i ZŠ. Žáci z devítky
připravily soutěže, podávalo se občerstvení a nováčci dostali malé dárky. Prvňáci
dostali tričko školy, v barvě modré s logem školy, děti z mateřinky balíček na
přivítání.
 Zahájení adventu a jarmark
V tomto školním roce jsme se rozhodli společně s rodiči i ostatními krásnohorskými
přivítat příchod adventního času. Vystoupení dětí MŠ i ZŠ probíhalo v kostele a
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jarmark pak na náměstí. Připravili jsme jarmark, na kterém se prodávali zejména
adventní věnce, vánoční svícny, obrázky a další dekorace. Výrobky byly dílem dětí
z družiny a žáků v hodinách pracovních činností i dětí z MŠ. Při výrobě některých
výrobků nám pomáhaly i maminky. Dekorací a věnců byl dostatek, na všechny se
snad dostalo.Paní kuchařky napekli štrůdl a k občerstvení se prodával punč, svařák a
čaj. Všechny třídy i děti z mateřské školy měly připraveny svá přání na baloncích
přání, které jsme opět společně vypustili. Účast rodičů i veřejnosti byla opět velká.
 Projekt pro předškoláky Náš školáček
Pro budoucí prvňáky jsme připravili obvyklý program na seznámení se školou ještě
dříve než přijdou k zápisu. Program měl dvě části:
1. rodiče a budoucí prvňáci navštívili společně školu odpoledne, prohlédli si všechny
prostory a byl pro ně připraven krátký program
2. rodiče a budoucí školáci navštívili a mohli se během dvou hodin podívat na
vyučování ve všech třídách.
Programu se zúčastnila část budoucích prvňáků, k zápisu děti přicházely do
známého prostředí.
 Květinový den
Naše škola je tradičně zapojena do celostátní sbírky Český den proti rakovině. Žáci
9.ročníku s p.uč. Kakešovou mají na starosti „prodej“ kytiček měsíčku zahradního,
což je symbol této sbírky. Přispět mohou jak žáci školy, tak i část obyvatel města,
neboť deváťáci vždy obejdou celou Krásnou Horu.
 Odpoledne ve škole – turnaj v kin-ballu a výstava výtvarných prací žáků.
V tomto školním roce jsme opět ke konci školního roku připravili odpoledne pro
návštěvu rodičů a veřejnosti ve škole. Zároveň probíhaly dvě akce:
Na chodbách školy a třídách byla instalována výstava výtvarných prací všech
žáků. Než výkresy uloží do desek a odnesou domů, každý si ze svých prací vybral
jedno nebo dvě nejpovedenější a za každou třídu se výkresy vystavili. Některá díla
byla práce skupiny. Vznikla tak souhrnná ukázka výtvarných prací žáků a zároveň se
všichni mohli nějaké své dílo vystavit.
A v tu samou dobu v tělocvičně probíhal turnaj v kin-ballu, což není příliš známá
hra, ale naši starší žáci si ji rádi zahrají. Rodiče se mohou na turnaj takto přijít
podívat.
 www.skolahora.cz
Webové stránky naší školy se snažíme používat jako informační prostředek hlavního
dění ve škole – školní akce, jídelna, fotografie z akcí, ..
Všichni učitelé mají zřízenou svoji pracovní e-mailovou adresu, takže je možno, aby
rodiče komunikovali s třídními i e-mailem.
7.4.Tradiční akce pořádané výborem SRPDŠ
dětský maškarní karneval
ve společenském domě, kterého se účastní děti ze širokého okolí
oslava Dne dětí
Malování na asfalt a opékání buřtů opět doplněno nejen hudbou, ale i
soutěžemi a nafukovacími atrakcemi, zejména velkým hradem
Akce byla velmi pěkně připravena, a rodičům za to patří velký dík.
7.5.Prezentace v tisku:
Zpravodaj obce Krásná Hora n.Vlt. – pravidelně
Sedlčanský kraj a Příbramský deník – příležitostně
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10. Zapojení školy v projektech
.
 EU OPVK - Výzva č.56
Rychlá výzva na období červen až prosinec 2016, celková částka pro naši školu
475tis Kč. Využili jsme tyto aktivity výzvy:
1. Shadowing učitelů na anglických školách. Týdenní stáže v londýnské škole se
zúčastnila paní učitelka Kakešová a Vlčková. Měly možnost nahlédnout do
výuky a hovořit s učiteli, sdílet své zkušenosti.
2. Jazykově-pobytový zájezd pro studenty. Zájezdu do Oxfordu se zúčastnilo 22
žáků převážně 8. a 9.ročníku a dva učitelé, zájezd proběhl 1.11. až 6.11.2016.
V rámci projektu měli žáci hrazeny i hodiny výuky s anglickým lektorem
(celkem 9). Žáci sami hradili pouze vstupné do navštívených objektů. I přesto,
že byl listopad, a ne příliš dobrá doba na návštěvu Británie, vše splnilo
očekávání a žáci sami nejvíce ocenili hodiny s anglickými lektory.
3. Rozvoj čtenářských dílen. Učitelé prvního stupně absolvovaly seminář na
seznámení jak vést hodiny tzv. čtenářských dílen a do školy bylo zakoupeno
asi 410 knih do třídních knihoven. Každý z vyučujících ověřil nejméně 6 hodin
dílen. Žáci v těchto hodinách začali pracovat s větším zájmem a třídní
knihovničky se docela využívají. Snad aktivita pomůže zlepšit zájem o čtení.


EU OPVK - Výzva č.57

Další rychlá výzva na období červen až prosinec 2016 se zaměřením na školní dílnu.
Celková částka pro naši školu byla 212 tis.Kč. Pan učitel Švec, který vyučuje
pracovní činnosti měl na starosti většinu povinných pracovních úkolů v rámci dotace.
Žáci museli vytvořit několik výrobků včetně veškeré pracovní dokumentace.
Z přidělených financí byla jsem vybavili dvě oblasti pro pracovní činnosti:
1. modernizace a vybavení dílny – zejména nástroje na kov a dřevo, zakoupeny
přístroje do dílny pro žáky i učitele, výukový pracovní stůl.
2. zakoupeny různé sady stavebnice Merkur, která bude sloužit pro všechny
žáky v hodinách pracovních činností na procvičování práce s jemnými částmi,
kompletace, práce podle plánu.


Sazka olympijský víceboj – Olympijský diplom

Již čtvrtým rokem je naše škola zapojená v tomto sportovním projektu. Soustřeďuje
se na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkon,
ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků na základních
školách do osmi měřitelných disciplín. Zároveň motivovat děti, aby sportovaly i ve
svém volném čase.
Na konci školního roku získávají děti po splnění všech osmi disciplín Olympijský
diplom (sportovní vysvědčení) – unikátní analýzu pohybových schopností. Ta dětem
ukáže, pro které sporty mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se
mohou ve svém okolí sportům věnovat.
Během uplynulých tří let získali žáci naší školy v celkovém zhodnocení dvě stříbrné a
jednu bronzovou medaili.
Více informací naleznete na internetových stránkách:
www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj
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Školní mléko

Účelem podpory je snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím
konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí. V rámci tohoto projektu
mohou žáci prvního stupně ve škole zakoupit za zvýhodněnou cenu mléčné svačinky
- např. ochucené kysané mléčné výrobky, neochucené a ochucené čerstvé a tavené
sýry, ochucené jogurty, ochucená kysaná mléka, ostatní sýry, smetanový krém atd.


Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí
a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Žáci dostávají zdarma jedenkrát týdně
ovoce či zeleninu.

Zpráva z mateřské školy za školní rok 2015/16
Kapacita nebyla naplněna. Do třídy mladších dětí docházelo 18 dětí, do třídy
starších dětí 15. Děti přicházely i v průběhu školního roku a některé i mladší 3 let.
Několik dětí bylo i katastru obce Milešov. Menší počet dětí umožnil větší individuální
péči, rychlejší adaptaci nových dětí. Snadnější byla i aplikace a ověřování metod,
organizace a prvků z programu „Začít spolu“, které jsme začali v tomto školním roce
nově zařazovat do našeho RVP „Žijeme s přírodou“. Cílem bylo vylepšit stávající
program. To znamená uplatňovat pozitivní přístup k dětem, být více v kontaktu
s rodiči dětí, zařazování kooperativního a prožitkového učením, ve kterém se děti učí
vzájemně si pomáhat, plánovat, dosáhnout společnými silami výsledku a zároveň
respektovat pravidla, která si v září samy určily. Důležitým prvkem bylo učit děti
sebehodnocení. Klima ve třídách se postupně měnilo. Ubývalo žalování a zlepšilo se
domlouvání mezi dětmi.
Změnili jsem i rozčlenění a využití stávajících prostor školky. Vytvořili jsem
koutky pro ranní úkoly a centra aktivit. Například KOSTKY, ATELIÉR, KNIHY A
PÍSMENA, centrum drobných a manipulačních her, dílnu. Do některých center byl
zakoupen nový nábytek a doplňky.
Prostor ložnice byl v dopoledních hodinách využíván jako centrum Dramatika.
Ranní kruhy měly vliv na prohloubení emocionální výchovy, děti lépe
poznávaly sebe i své kamarády. Rodiče se aktivně zapojili do nových změn.
Pochopili smysl ranních úkolů a tím se každodenně podílejí na navozených činnosti
školky.
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V příjemné atmosféře proběhly podzimní a zimní hrátky s rodiči a především
návštěva několika rodičů ve školce, při které seznámili děti se svými profesemi.
Pokračovala logopedická prevence i individuální procvičování hlásek podle materiálu
z logopedické poradny.
Probíhala cvičení v tělocvičně, práce s tablety, ekologické programy, cvičení
s SK DA-BA.
Ve třídě starších dětí jsem využívali pracovní listy Kuliferda, které jsou
všestranné a vhodně doplňovaly náš RVP.
V diagnostické činnosti jsme poprvé vyzkoušeli diagnostické listy z programu
„Začít spolu“ a podkladem nám mimo jiné bylo i nově zavedené zapisování postřehů
a poznatků o dětech na lístečcích.
V průběhu roku děti shlédly několik kvalitních interaktivních představení přímo
v MŠ.
V září proběhla oslava 120. výročí od založení ZŠ a výročí od založení MŠ.
Prezentovali jsme se dobovými fotografiemi a retro výstavou hraček a oblečení.
Odklad školní docházky dostaly dvě děti.
Úspěšná témata z pohledu dětí, reakce rodičů:


Od Adventu k Vánocům – tradice, koledování u seniorů, dárky, vánoční
zpívání



V říši pohádek – dramatizace pohádek: Hrnečku, vař!, O Koblížkovi, ilustrace
k Bajajovi



Týden dětské radosti – jízdy na koloběžkách, sportování na školní zahradě,
žluté úterý



Kdo-co-čím – představení povolání kartografky, optičky a policisty – rodiče
dětí



Voda a les – výlety po okolí, práce s lupami, sběr vzorků vody, vytváření
kresleného herbáře dětmi

Postupně se obměňuje inventář MŠ – sklad, ložnice, nový vysavač, mikrovlnná
trouba
Školní akce a doplňková činnost 2015/2016
divadla:

Sedmiklásek – loutková pohádka
Cirkus Žlutý
Kouzelník

kreativní pohybové zapojení

Klaun Ála

dětí
16

Malování s čarováním
ekologie:

Chlupaté kožíšky
Babí léto
Život ve vodě

sportovní:

sportování s DA-BOU

3x

cvičení v tělocvičně, koloběžky
výlety po okolí Krásné Hory
tradice:

mikulášská nadílka
vánoční nadílka
velikonoční tvoření

návštěvy:

u seniorů v pečovatelském domě

exkurze:

v zahradnictví

2x

ve stavebninách
návštěva čističky odpadních vod
výlety:

Městská knihovna v Sedlčanech
areál chovatelů
ZOO Ohrada Hluboká

oslavy:

narozeniny dětí
Balónková slavnost
Den matek – besídka
Advent – zpívání v kostele
Den dětí – školní zahrada
vyřazení dětí z MŠ

akce s rodiči:

Hrátky nejen s jablíčky
Zimní hrátky
Kdo-co-čím - kartografka
optička
policista
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v mš

Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2015
- hlavní ukazatele
Tabulka č. 1 Rozpočtové příjmy
Ukazatel
Provozní dotace
Provozní dotace mzdy
Dotace na mzdy,ONIV, ICT
MŠ – příspěvky
ZŠ – nájem tělocvična
ZŠ – sběr papíru+výtěžky
ŠJ – stravné
ŠD – příspěvky
Kroužky
Příjmy z úroků
Zúčtování fondů
Ostatní příjmy
Celkem příjmy

v Kč
Rozpočet
schvál.
1 200 000
7 575 314

8 775 314

Rozpočet
upravený
939 428,63
309 159
8 614 981,07
38 050
28 640
39 881
712 604
42 550
16 700
865,12
114 031
45 822
10 902 711,82

Skutečnost
939 428,63
309 159
8 614 981,07
38 050
28 640
38 177
712 312
42 550
16 700
865,12
114 031
32 805,41
10 887 699,23

Údaje v tabulce jsou členěny dle kapitol předepsaných zákonem č. 564/1990 Sb., o
státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů.
Celkový přehled
v Kč
Příjmy celkem:
z toho:
Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského
kraje
na mzdy, učební pomůcky a školení
z toho: dotace na mzdy a učební pomůcky, školení
dotace ICT nás baví
dotace výzva č. 56 a č. 57
Dotace provozní od obce
Dotace na mzdy od obce
Dotace na odpisy HIM
Poplatky od zák. zástupců dětí
z toho: MŠ
38 050
ŠD
42 550
Kroužky
Tržby za služby – ŠJ stravné
Nájemné tělocvična
Ostatní příjmy – úroky
Výtěžek
Sběr papíru
Ostatní
Zúčtování fondů
Příjmy z hospodářské činnosti
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10 887 699,23

7 740 869

186 943,07
687 169
939 428,63
309 159
0
80 600

16 700
712 312
28 640
865,12
28 757
9 420
32 805,41
114 031
0

Výdaje celkem:
Investiční výdaje celkem:
Neinvestiční výdaje celkem:
Z toho:
a) mzdové náklady
(platy)
b) ostatní osobní náklady (dohody)
c) zákonné odvody (SP,ZP,FKSP,zák.poj,)
d) výdaje na učebnice a školní pomůcky z dotace
Střed.kraj
výdaje na učebnice a pomůcky z dotace Výzva č. 56
a č. 57
e) nemoc
f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce)
ostatní náklady (vlastní prostředky)
ostatní náklady Výzva č. 56 a č. 57
ŠJ – potraviny
g) odpisy DHIM
Náklady hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření

19

10 829 058,80
0
10 829 058,80
6 017 862
438 847
2 091 519
88 002

152 028
11 045
939 428,63
69 093,52
308 044
713 189,65
0
0
58 640,43

