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1. Základní údaje o škole 2012/13

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:
Martin Kutil, Olga Hadáčková, Irena Hrubá
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.
1.3.1. Vybavení školy – prostorové:
8 kmenových učeben
1 učebna počítačů
1 učebna pracovních činností
školní dílna
školní knihovna - přes 1300 knih
ředitelna, sborovna
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
rekonstrukce podlahy červenec 2011
školní jídelna s kuchyní
Prostory školy jsou průběžně malovány, případně doplněny obklady (školní jídelna).
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)
 záhonky na pěstitelské práce na školní zahradě

1.3.2. Vybavení školy – nábytek
Čtyři učebny jsou vybaveny novými nastavitelnými lavicemi a židlemi (červená 2005,
modrá 2006, oranžová 2009, zelená 2011třída.) Učebna PČ má nové židle a
variabilní stoly 2008, v pracovně IT jsou také nové židle 2008. Jedna učebna je
obnovena částečně, některé starší lavice byly renovovány nebo jen natřeny.
Dále bylo vyměněno několik skříní a skříněk ve třídách, archivní skříně.
V roce 2009 byl pořízen nový nábytek do sborovny, tj. stoly s nástavcem a židle.
Také v ředitelně je nábytek z větší části nový ( 2006 a 2009).
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 hraní.
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.
Školní družina je také vybavena malými šatnovými skříňkami. Vybavení do družiny je
postupně doplňováno a obměňováno z poplatku, který se v družině vybírá.
Další nábytek budeme obnovovat postupně, dle nutnosti (zejména židle) a finančních
možností
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
(programové vybavení – Terasoft, Langmaster,Silcom, Matik, Stiefel,.)
14
Notebooků
9
Tabletů – ipady + příslušenství
2
Dataprojektory + plátno v pracovně IT a ŠD
1
DVD
1
Počítač + tiskárna pro učitele - sborovna
1
Počítač + tiskárna administrativa
4
CD přehrávač, 5 radiomagnetofon
3
Televize, 2 Video, 2 Zpětný projektor
1
Klávesy ZŠ + 1 MŠ
1
Fotoaparát velký, 6x fotoaparát malý
7
GPS
5
dalekohledy (zatím z projektu AO)
2
Kopírka
Technické vybavení školy je nyní na solidní úrovni, budeme se snažit maximálně
využívat.
Další pomůcky, kromě již zmíněného technického vybavení.
Snažíme se být vybaveni zejména kvalitními mapami, plakáty s přehledy učiva ČJ,
AJ, Che, Př, Dě .., slovníky, atd. Většina map je doplněna laminovanými kartami pro
skupinovou práci.Pro menší děti pak kupujeme pexesa, doplňovací tabulky, soubory
karet na procvičování učiva a další.
Tyto pomůcky na jednotlivé předměty jsou obměňovány průběžně, jak dovolí
rozpočet.
Učebnice, které mají děti ze školy zapůjčené, jsou také obnovovány průběžně, pokud
je to nezbytně nutné (aktualizace nebo zničené).

2. Přehled pracovníků školy 2012/13
2.1. Přehled zaměstnanců školy podle zařazení
Pedagogičtí pracovníci
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Ing.
Bc.

Marcela
Stanislava
Denisa
Ivana
Eva
Marie
Martin
Martina
Veronika
Kateřina
Jana

Kakešová
Koudelková
Ringesová
Sedláková
Šedivá
Švastalová
Švec
Vlčková
Zelenková
Benešová
Černá

učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ, ředitelka školy
učitelka ZŠ
učitel ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
vedoucí vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD

Dana
Olga
Dagmar

Jirsová
Hubičková
Housková

vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

Alena
Kristína
Jaroslava
Simona
Božena

Kulandová
Kutilová
Hrubá
Dušková
Pítová

úklid ZŠ
úklid ZŠ
úklid MŠ
dovoz jídla MŠ do 31.1.13
dovoz jídla MŠ od 1.2.13

Marie
Dana
Zdeňka

Volfová
Volfová
Máchová

vedoucí ŠJ
hl.kuchařka
kuchařka

Milada
Vladimíra

Jetmarová
Jirásková

školník
mzdová účetní + admin.

Provozní pracovníci:

Bc.

2.2. Organizace školního roku 2012/13 – přidělení tříd
a počty žáků k 30.9.2012
I.třída

p. uč. Stanislava Koudelková
1.roč.
21 žáků

II.třída

Mgr. Denisa Ringesová
2.roč.
12 žáků
3. roč.
10 žáků

III.třída

Mgr. Martina Vlčková
4.roč.
13 žáků

IV.třída

Mgr. Marie Švastalová
5.roč.
16 žáků

V.třída

Bc.Marcela Kakešová
6.roč.
18 žáků

VI.třída

Mgr. Martin Švec
7.roč.

9 žáků

VII.třída

Mgr.Ivana Sedláková
8.roč.
7 žáků

VIII.třída

Ing. Veronika Zelenková
9.roč.
8 žáků

celkem

1.stupeň 72 žáků
2.stupeň 42žáků
114 žáků

Školní družina.: Zapsaných 40 dětí na pravidelnou docházku (= kapacita ŠD).
Pracovaly ve dvou odděleních.
Vedoucí vychovatelka Bc. Kateřina Benešová +
vychovatelka Jana Černá (bude si doplňovat studium).

3. Nově přijatí 2012/13
ŽÁCI DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1. Balogová Veronika
2. Blattný Vilém Mikuláš
3. Černý Michal
4. Dušková Simona
5. Hadáčková Elena
6. Hanusová Veronika
7. Hejra Filip
8. Hrdina Jan
9. Hubička Adam
10. Hubička Michal
11. Jirák Jan
12. Kulanda Filip
13. Krůtová Karolína
14. Kužel Václav
15. Lacinová Lucie
16. Mašata Martin
17. Píta František
18. Slezák Erik
19. Svoboda Michal
20. Řechka Daniel
21. Zelenková Veronika
Celkem 21 žáků v 1.ročníku ZŠ 2012/13
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K 1.9.2012
1. Blattný Pavel Samuel
2. Bubeník Adam
3. Bubeníková Christina
4. Dryák Tomáš
5. Dušek Robin
6. Dvořáková Kateřina
7. Hejret Matyáš
8. Hejretová Natálie
9. Jiráková Rozálie
10. Kroupa Petr
11. Kuželová Daniela
12. Lacinová Barbora
13. Macke Jakub
14. Mužík Matěj
15. Nguyen Vu Bao Han
16. Páchymová Lucie
17. Pešta Antonín
18. Polák Vít
19. Polák Vojtěch
20. Slezáková Andrea
21. Šerák Patrik
Celkem 21 nových dětí do MŠ 2012/13

4. Výsledky vzdělávání žáků základní školy 2012/13
4.1. Výuka probíhala
ve všech ročnících
podle ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Krásná Hora n.Vlt. čj. 210/07
4.2. Souhrnné hodnocení výsledků
dle závěrečné pedagogické porady
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

počet žáků

počet vyznamenání
19
10
9
7
12
5
4
4
2
72

20
12
10
11
16
16
8
8
8
109

Opravné zkoušky konali 3 žáci. Po vykonání zkoušky postoupili do dalšího ročníku.
4.3. Chování – hodnocení na závěrečné:


pochvaly

1x za úspěšnou reprezentaci školy
v okr.kole Pythagoriády
2x za úspěšnou reprezentaci školy
v okr. kole olympiády z ČJ
1x za úspěšnou reprezentaci školy
v krajském kole olympiády z ČJ



vých.opatření důtky

DTU 4x



snížený stupeň z chování: uspokojivé

4.4. Umístění vycházejících žáků:





gymnázium
střední odborné školy
odborná učiliště
osmileté gymnázium

1
5
2
2

1x

4.5. Výsledky srovnávacích testů Scio 2012/2013


9.ročník: ČJ, MA, OSP, AJ – hodnoty percentilu za jednotlivé předměty

1
2
3
4
5
6
7
8

ČJ
5
70
36
99
9
32
14
1

M
77
68
5
98
26
62
22
10

OSP
41
79
20
96
28
41
32
30

AJ
69
56
56
94
59
85
73
39

Ze souhrnné zprávy o testování 9.ročníků 2012/2013:
Průměrný celkový percentil:
Obecné studijné předpoklady
46%
Český jazyk
33%
Matematika
46%
Anglický jazyk
66%
Svými výsledky v českém jazyce se škola řadí mezi podprůměrné školy.
Svými výsledky v matematice se škola řadí mezi průměrné školy.
Výsledky školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné.
Z porovnání testů s výsledky testu OSP vyplývá, že
- studijné potenciál žáků v českém jazyce je využíván nedostatečně, žáci pracují pod
úroveň svých možností.
- studijní potenciál v matematice je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají
úrovni jejich studijních předpokladů
- studijní potenciál v anglickém jazyce je využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší
úrovni než jaká odpovídá úrovni studijních předpokladů.

Žáci 5. i 9.ročníků se účastnili plošného testování v červnu 2012,
Výsledky i technické provedení jsme zvládli na požadované úrovni.

5. Nabídka volnočasových aktivit,
prevence sociálně patologických jevů
Kroužky ve školním roce 2012/13
Počítače 2
Počítače 3
Malý přírodovědec
Vaření 4, 5
Sportovní hry 2.st.
Volejbal 2.st.
Logopedie
Školní knihovna
Náboženství

p.uč. Vlčková
p.uč. Švec
p.uč. Kakešová
p.uč. Koudelková
p.uč. Švec
p.uč. Zelenková
p.uč. Švastalová
p.uč.Švastalová
p. Čandová, p.Grzyb

 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 2012/13

Jméno

Místo

Téma semináře

Dana Jirsová

Příbram

Rozvoj předčtenářské gramotnosti

6hod

Dagmar Housková

Příbram

Co se skrývá za bludným kořenem

6hod

Olga Hubičková

Příbram

Pohádky se zpěvem a padákem

6hod

Mgr. Marcela
Kakešová

Chraštice

Využití tabletů (na 1.stupni)

5hod

Praha

50 fyzikálních experimentů z krabice od bot

6hod

Poděbrady

Od telegrafu k tabletům

2dny

Praha

Aktuální změny právních předpisů ve školské
praxi
Výjezdní seminář pro ředitele ZŠ a MŠ

6hod

Rozvojové dny, aneb jak dále pracovat se ŠVP

8hod

Poděbrady

Učíme se s ipadem

8hod

Chraštice

Využití tabletů (na 1.stupni)

5hod

Chraštice

Využití tabletů (na 1.stupni)

5hod

Mgr.Martina Vlčková Chraštice

Využití tabletů (na 1.stupni)

5hod

Mgr Eva Šedivá

Rakovník –
Nesuchyně
Poděbrady

Mgr.Martin Švec

Celá sborovna

Krásná Hora Začínáme s ipady

Ve školním roce 2012/2013 studovali tito vyučující (kombinované studium)
Mgr.Martina Vlčková – program CŽV UK Praha – výchovný poradce
Stanislava Koudelková – TU Liberec - učitelství 1.stupně
Ing.Veronika Zelenková – UK Praha – učitelství matematiky pro základní školy

Délka

2dny

4hod

7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 2012/2013
7.1. Přehled hlavních akcí základní školy 2012/13
září
Balónková slavnost – přivítání nových dětí v MŠ i ZŠ
sběr papíru
zvolení žákovského parlamentu
říjen
zahájení činnosti všech kroužků
1.schůzka žákovského parlamentu
přírodovědný klokan 8,9
Techmania Plzeň 2.st.
školní kolo Pišqworky
dokončení projektu Aktivní občánek
Listopad
příprava adventního vystoupení a jarmarku
adventní vystoupení a jarmark
K-centrum - 1.blok protidrogové prevence
Úřad práce Příbram 8. a 9.ročník – volba povolání
oblastní kolo Pišqworky – v Sedlčanech
prosinec
projekt Školáček - setkání - budoucí prvňáčci s rodiči odpoledne ve škole
olympiáda ČJ
sběr papíru
sportovní dopoledne s Da-bou 1.st.
výlet na Karlštejn – 1.stupeň
Mikuláš ve škole
předvánoční setkání a sbírka Skutečný dárek
leden
lyžařský výcvikový kurz
projekt Školáček – 2.setkání – návštěva v hodinách
zápis do první třídy
únor
soutěž Pythagoriáda 5. až 8.ročník
Mapa školy a mateřské školy – šetření školního klimatu
březen
soutěž Matematický klokan
okresní kolo olympiády v ČJ
maškarní karneval ve školní družině
K-centrum - 2.blok protidrogové prevence
sběr papíru
Velikoční malování – dveří

duben
projektový den - Den Země – návštěva centra v Hrachově
olympiáda ČJ – krajské kolo Kladno(K.Kakešová)
sportovní dopoledne s Da-bou 1.st.
Noc s Andersenem ŠD
květen
celoškolní projekt - Den Evropy
Květinový den – prodej kytiček Ligy proti rakovině ( nebo podobná akce)
turnaj ve vybíjené ŠD
dějepisný pořad agentury Pernštejni – Přemyslovci
Den dětí - návštěva Prahy - výstava Tutanchamon 4. – 8.ročník
Turnaj ve vybíjené ŠD
červen
týdenní poznávací zájezd Anglie –Londýn
generálka testování 5. a 9.roč.
fotografování tříd
spaní ve škole ŠD
dopravní soutěž
outdoorový výlet Častoboř 2.st + 5.roč.
exkurze Příbram 1.až 3.roč.
sběr papíru
cvičení v přírodě – chování za mimořádných situací
závěrečné třídní vycházky po okolí
závěrečný volejbal učitelé x deváťáci a slavnostní rozloučení ve kult.domě
7.2. Výběr některých školních aktivit:
Aktivity školy, jsou již zmíněny v celkovém přehledu, zde podrobněji:
 Pišqworky
Letos poprvé 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.
V oblastním kole byla velká konkurence středoškoláků, ale úplně se naše družstvo
v boji nestranilo.
 Sbírka Skutečný dárek
Letos jsme opět uspořádali sbírku společnosti Člověk v tísni Skutečný dárek. Sbírka
proběhla poslední předvánoční den, kdy samy děti mohly přispět (nejlépe ze svého
kapesného) na nákup daru potřebného pro chudé děti zejména v Africe. Po sečtení
vybrané částky děti rozhodly, jaký z nabízených darů zakoupíme. Za vybranou
částku jsme mohli koupit
Sbírka i výběr pomoci měla mezi dětmi velký ohlas, někteří si opravdu uvědomili, že
je na světě spousta míst, která se bez pomoci neobejdou.

 Zahraniční poznávací zájezd.
V letošním roce jsme opět nabídli žákům zejména druhého stupně možnost vyjet
týdenní pobyt v Anglii. Účastnilo se celkem 9 žáků a 1učitelský doprovod. Místo
ubytování bylo Londýn. V Londýně jsme opět první a poslední den prošli hlavní
turistické zajímavosti. Dále jsme absolvovali dva celodenní výlety – Stonehenge a
Cambridge. Ubytováni jsme byli 4 noci v anglických rodinách, takže bylo nezbytně
nutné se alespoň trochu domluvit, což s většími či menšími úspěchy zvládli. Tento
zájezd měl ještě navíc podtext multikulturní výchovy, neboť jsme byli ubytování na
okraji Londýna, kde žijí rodiny z různých částí světa.
Vzhledem k tomu, že cestovní kanceláře umožňují účastnit se i skupinám žáků
z malých škol, předpokládáme pořádání tohoto poznávacího pobytu i v dalších letech
(pokud bude zájem).
 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 5.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 poosmé
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 červené s logem školy, děti z mateřinky balíček na
přivítání.
 Zahájení adventu a jarmark
I v tomto školním roce jsme se rozhodli společně s rodiči i ostatními krásnohorskými
přivítat příchod adventního času. Tentokrát jsme se dohodli s panem farářem a
vánoční písně a koledy děti zpívaly v kostele (aby byla vánoční atmosféra lépe
slyšet) a jarmark pak byl před kostelem. Tato kombinace sice měla trochu
nedokonalostí, ale zájem rodičů byl veliký, takže zpívání v kostele zřejmě bude i
příště. 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. Při výrobě některých výrobků nám pomáhaly i
maminky. Dekorací a věnců byl dostatek, na všechny se dostalo a
Žáci prvního stupně nacvičili několik vánočních písní, 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.

 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. Sedlákovou 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.
 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 aktrakcemi, 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

8. Zapojení v projektech
8.1. EU Peníze základním školám
Oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách,
prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Po splnění podmínek žádosti o dotaci a vzhledem k počtu
žáků školy nám byla schválena částka 754.966Kč. Část financí je určena na
ohodnocení práce na výukových materiálech a vzdělávání učitelů, část na nákup
vybavení pomůckami pro učitele a žáky.
Za pomoci tohoto programu jsme se rozhodli využít možnosti zlepšení
podmínek vzdělávání v těchto oblastech: rozvoj čtenářské gramotnosti, vzdělávání
v oblasti ICT, jazykového vzdělávání, rozvoj matematické gramotnosti a přírodních
věd.Většina tzv.šablon, které jsme si vybrali, je zaměřena na inovaci výuky.
Tento projekt nám pomohl výrazně zlepšit vybavení školy pomůckami
klasickými i novými technickými např. nová interaktivní tabule, dataprojektor, učebnici
na IT na přírodopis, notebooky pro učitele i žáky, CD přehrávače na jazyky, slovníky,
dražší pomůcky na přírodopis (model lid.těla), kvalitní přehledové mapy na dějepis, ..
Vytvořené učební materiály jsou samozřejmě přístupné k použití pro všechny učitele.
Projekt jsme ukončili 31.7.2013. Ve 2.pololetí školního roku jsme ještě
doplňovali technické vybavení a vzhledem k technickému vývoji jsme se rozhodli
zakoupit pro žáky tablety a příslušenství k nim. Část peněž jsme hradili z projektu
Šablony, část již z provozní dotace. Zatím máme 9 tabletů, v měsíci červnu jsme
v některých třídách vyzkoušeli využití. Začátkem školního roku bychom chtěli
průběžně tuto novou technickou pomůcku v hodinách zařazovat.
8.2. Aktivní občánek
Účast v tomto projektu nám nabídl Obecní úřad Kamýk n.Vlt. Do projektu byly
zapojeny další 3 školy – Kamýk n.Vlt., Dublovice, Nečíň. Cílem projektu je vést žáky
naší školy k většímu zájmu o dění v obci spolupráci s obecním úřadem, učit se
diskutovat, . Součástí projektu byly diskusní a didaktické dílny za účasti starostů obcí
a zároveň vzdělávací bloky pro učitele. Každá školy si vybrala témata se vztahem
k obci, do kterých se žáci zapojí. Některá témata probíhala napříč všemi školami.
Naše škola se zabývala hlavně těmito otázkami: životní prostředí a třídění odpadů,
řemesla, dopravní situace, historie obce, zajímavá místa, místa obci v průběhu roku,
Pro splnění cíle projektu bylo třeba vybavit školu některými novými
pomůckami. V rámci projektu jsme získali nové fotoaparáty, přístroje GPS,
dalekohledy, několik notebooků, koše na tříděný odpad, ale i výtvarné potřeby na
zpracování prezentací. V rámci projektu nejstarší žáci absolvovali také exkurzi do
Parlamentu ČR. Projekt probíhal od února 2012 a byl ukončen v říjnu 2012.
Učitelé si připravili vybraná témata do hodin podle předmětu a věku žáků.
Témata se probírala v hodinách českého jazyka, prvouky, rodinné a občanské
výchovy, ..Výsledky a výstupy z projektu jsou umístěny na portál
www.mistoprozivot.cz.
8.3.Školy v pohybu
Projekt, do kterého jsme se zapojili na konci školního roku je určen tentokrát učitelům
a vedení školy, na zlepšení práce, organizace výuky, zavádění efektivních metod do
vyučování, zlepšení klimatu ve škole apod.
Hlavní část projektu bude probíhat v příštím školním roce. V letošním červnu zatím
všichni učitelé vyplnili evaluační dotazník, který bude základním podkladem pro
nastavení průběhu projektu a stanovení potřeb naší školy.
Do projektu bylo vybráno 10 škol ze Středočeského kraje.

Zpráva z mateřské školy za školní rok 2012/2013
Mateřská škola byla provozována opět jako dvoutřídní. Do třídy Krtečků bylo
zapsáno 25 dětí a do třídy Sluníček (st. děti) 19 dětí, z toho 3 děti měly odklad školní
docházky. Do MŠ docházely nejen děti z Krásné Hory,k ale i z Milešova, Bražné,
Tisovnice, Krašovic, Kamýka. Děti přicházely i v průběhu roku. V lednu kvůli špatné
adaptaci přestal docházet jeden chlapec, matka odmítla odbornou pomoc. V květnu
přišlo nové dítě. Celoročně nižší průměrná docházka byla způsobena častou
nemocností dětí. Nižší počet docházejících dětí jsme využili ke zvýšené individuální
péči dětem, které zvýšenou péči potřebují.
Pro školní rok 2013/2014 odklad školní docházky dostaly 2 děti. Při plánování
výchovně vzdělávací činnosti, při hodnocení vlastní práce a při vyhodnocování
úrovně dosažených Kompetencí u dětí jsme pracovali s Konkretizovanými
očekávanými výsledky.
K posilování smyslového vnímání, vizuomotoriky, jemné motoriky jsme plně
využívali nové pomůcky, hračky, pracovní listy, víčkohraní, učení v přírodě.
Problémy měly děti se správným úchopem, orientací v čase, pravolevou orientací,
s výslovností. Zvyšovali jsme samostatnost dětí v oblasti sebeobsluhy, stolování či
v pracovních dovednostech.
V souvislosti s naších výchovně vzdělávacím programem „ŽIJEME
S PŘÍRODOU“ jsme důraz kladli na ekologickou a environmentální výchovu. Hry,
učení a manipulační činnosti jsme často uskutečňovali v přírodním prostředí.
Z vypěstovaných bylinek jsme si připravovali čaje, limonády a část jsme usušili.
Úspěšným tématem bylo JARO NA VSI spojené s ekologickým programem „Ptačí
zpěv“ a návštěvou v perníkářské výrobně. Podařil se i Týden dětské radosti, do
kterého se aktivně zapojili i rodiče. Vše doplněno fotodokumentací.
Při tématu CESTY ZA POZNÁNÍM jsme vybírali místa, která stojí za poznání i ty
objekty a zákoutí, která by zasloužila opravu nebo vyčištění. Přispěli jsem i svými
nápady do akce „ŠKOLA KOLEM DOKOLA.“
V oblasti materiálních podmínek se vylepšilo prostředí horní třídy. Zde mají děti
k dispozici novou nábytkovou stěnu s kontejnery. Byla vyměněna nefunkční lednice,
doplněna odborná literatura z nakladatelství PORTÁL a hračky na rozvoj smyslového
vnímání a vizuomotoriky.

Bohužel vlivem prasklého přívodu vody na WC došlo v dubnu 2013
k částečnému vytopení MŠ a tím i ke zhoršení mikroklima v budově a omezení
používání dívčího WC.
Sdružení rodičů přispělo finančními prostředky na mikulášskou nadílku, na
nákup hraček na vánoce, na školní výlet a na dárky pro odcházející předškoláky.
Paní učitelky absolvovaly několik vzdělávacích akcí, viz. výše
Akce MŠ 2012/2013
16.10.

Starší děti – návštěva Městské knihovny v Sedlčanech (povídání,
pohádky, prohlídka)

říjen
24. 10.

Hrátky s listím – rodiče a děti
Ekologický výukový program „Babí léto“

1. 12.

Zpívání v kostele – Zahájení adventu

5. 12.

Mikulášská nadílka

6. 12.

Sportovní v tělocvičně s SK DA-BA

17. 12.

Vánoční nadílka v MŠ

březen

Divadélko Zvoneček „O Smolíčkovi“

20. 3.

Ekologický výukový program „Ptačí zpěv“

30. 4.

Exkurze ve Výrobně perníků – Počepice

duben
9. 5.
květen
5. 6.

Liška Bystrouška – divadelní představení v tělocvičně
Besídka ke Dni matek
Cesty za poznáním – Homola, Viklan, Mezihoří, U Svatošu
Školní výlet – Zámek a park Vrchotovy Janovice + Ochrana Fauny
Hrachov

červen
26. 6.

Exkurze v místním kadeřnictví a pneuservisu
Vyřazení dětí z MŠ – program dětí z obou tříd

Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2012
Základní škola a Mateřská škola, Krásná Hora nad Vltavou čp. 103
IČO: 75034425, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
tel. 318 862 501, email: zsms_krasnahora@email.cz
Zřizovatel: Město Krásná Hora nad Vltavou
Příspěvková organizace
Hlavní činnost: účel a předmět činnosti základní školy, mateřské školy, školní družiny,
školní jídelny, pronájem prostor a zařízení
Majetek svěřený příspěvkové organizaci a je veden v její evidenci: movitý majetek
Drobný hmotný majetek – 100% odpis
Hmotný movitý majetek - odpisovaný dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem
Nemovitý majetek je ve vlastnictví zřizovatele
1) Přehled finančního majetku k 31.12.2012:
v Kč
Základní běžný účet
Účet fondu odměn
Účet rezervního fondu
Účet FKSP
Pokladna FKSP
Pokladna

789 973,69
110 471,10
349 615,31
36 373,80
70
34 063

Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2012: v Kč
Program KEO
7 200,- Kč
Lednice Elektrolux
11 979, - Kč
MŠ – soubor nábytku
17 492,- Kč
ZŠ – elektrický sporák do kuchyňky 6 606,- Kč
2) Pohledávky a závazky k 31.12.2012:
Pohledávky účet 311 – 3 360,- Kč, není dlouhodobá.
Poskytnuté provozní zálohy účet 314 – elektřina, lyžařský výcvik ve výši 82 690,- Kč.
Pohledávka předmětem právního sporu:
Pohledávka finanční hotovosti za Mgr. Císařem účet 377 ve výši 148 243,50 Kč.
Závazky k 31.12.2012:
Nezaplacené došlé faktury účet 321 ve výši 50 227,25 Kč, nejsou dlouhodobé.
Mzdové účty 331,336,342,378 ve výši 641 775,- Kč.

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů
3) Tabulka č. 1 Rozpočtové příjmy
Ukazatel
Rozpočet schvál.
Provozní dotace
1 100 000
Provozní dotace mzdy
Dotace na odpisy HIM
Dotace na mzdy,ONIV,EU školám
6 876 448
MŠ – příspěvky
ZŠ – nájem tělocvična
ZŠ – sběr papíru+výtěžky
ŠJ – stravné
ŠD – příspěvky
Kroužky
Příjmy z úroků
Zúčtování fondů
Ostatní příjmy
Celkem příjmy
7 976 448
4) Tabulka č. 2 – Rozpočtové výdaje
Ukazatel
Rozpočet schválený
MŠ
1 480 458
ZŠ
5 317 538
ŠJ
776 036
ŠD
402 416
Ostatní výdaje
Odpisy
Celkem
7 976 448

Rozpočet upravený
835 103,37
326 303
14 896,63
6 972 904
38 640
48 525
44 414,73
664 821,11
39 100
9 700
6 658,16
16 764
82 170
9 100 000

v Kč
Skutečnost
835 103,37
326 303
14 896,63
6 972 904
38 640
48 525
40 366
644 174
39 100
9700
6 658,16
16 764
98 923
9 092 057,16

v Kč
Rozpočet upravený Skutečnost
1 389 913,71
1 389 913,71
5 560 838,70
5 560 838,70
1 725 097,93
1 619 623,57
336 373,03
336 373,03
72 880
72 880
14 896,63
14 896,63
9 100 000
8 994 525,64

Úprava rozpočtu:
Navýšení příjmů: zúčtování fondů, dotace na mzdy, nájmy tělocvičny, ŠJ stravné, ost. příjmy

Údaje v tabulce jsou členěny dle kapitol předepsaných zákonem č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů.
5) Tabulka č. 1 Celkový přehled
v Kč
Příjmy celkem:
9 092 057,16
z toho:
Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského kraje
na mzdy, učební pomůcky a školení
6 972 904
z toho: dotace na mzdy a učební pomůcky, školení
dotace EU školám

6 795 364
177 540

Dotace provozní od obce
Dotace na mzdy od obce
Dotace na odpisy HIM
Poplatky od zák. zástupců dětí
z toho: MŠ
38 640
ŠD
39 100
Kroužky
Tržby za služby – ŠJ stravné
Nájemné tělocvična
Ostatní příjmy – úroky
Výtěžek
Sběr papíru
Ostatní

Zúčtování fondů
Příjmy z hospodářské činnosti
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 učební pomůcky z EU školám
c) ostatní provozní náklady z dotace Střed.kraj
ostatní provozní náklady z EU školám
e) nemoc
f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce)
ostatní náklady (vlastní prostředky)
ŠJ – potraviny
g) odpisy DHIM
Náklady hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření

835 103,37
326 303
14 896,63
77 740

9 700
719 302
48 525
6 658,16
21 635
12 236
30 290

16 764
0
8 994 525,64
0
8 994 525,64
5 095 682
252 961
1 839 854
31 774
18 800
7 764
21 166
39 282
835 103,37
199 818,17
637 424,47
14 896,63
0
97 531,52

6) Tabulka č. 2 – hospodaření s prostředky Střed. kraje mzdy+ONIV UZ 33353
v Kč
Rozpočet hospodaření
Účet
Skutečnost k 31.12.2012
Spotřeba materiálu
501
35 768
Ostatní služby
518
650
Mzdové náklady
521
4 998 770
Zákonné odvody
524
1 687 852
Zákonné pojištění
525
19 635
Odvody FKSP
527
49 569
Drobný hmotný majetek
558
3 120
Náklady celkem
6 795 364
Poskytnutá dotace od Středočeského kraje
672
6 795 364
Tabulka č. 3– hospodaření s prostředky EU peníze školám UZ 33 123
Rozpočet hospodaření
Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní služby
Mzdy
Zákonné odvody
Drobný dlouhodobý majetek
Náklady celkem
Poskytnutá dotace od Středočeského kraje v 2012
Nevyčerpaná dotace převedeno do RF r. 2012

v Kč
Skutečnost k 31.12.2012
18 800
328
948
133 800
3 774
19 890
177 540
301 986,40
124 446,40

Účet
501
512
518
521
524
558
672

Celkem přijatá dotace za r.2011 a 2012
Celkem vyčerpaná dotace za r. 2011 a 2012
Celkem nevyčerpaná dotace

754 966
503 597
251 369

7) Tabulka č. 4 – hospodaření s prostředky od města - provoz
Rozpočet hospodaření
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie (pevná paliva, elektřina, vodné,stočné)
Oprava a údržba
Cestovné
Ostatní služby (telefonní poplatky, zpracování mezd,
bezpečnost práce, poštovné,školení)
Zákonné odvody
Dary
Drobný hmotný majetek
Náklady celkem
Poskytnutá dotace v roce 2012

Účet
501
502
511
512
518
524
543
558
672

v Kč
Skutečnost k 31.12.12
266 722,17
277 106,66
34 212
11 200
176 028,54
2 912
281
66 641
835 103,37
835 103,37

Tabulka č. 5 – hospodaření s prostředky od města – mzdy
Rozpočet hospodaření
Mzdové prostředky- platy
Zákonné odvody
Zákonné pojištění
FKSP – příspěvky
Náklady celkem
Poskytnutá dotace na mzdy
Převod z roku 2011
Převod do roku 2013

v Kč
Skutečnost k 31.12.12
250 191
72 507
2 199
1 406
326 303
250 000
112 214
35 911

Účet
521
524
525
527
672
672

Tabulka č. 6 – hospodaření s prostředky od města – odpisy
Rozpočet hospodaření
Náklady – odpisy celkem
Náklady celkem
Dotace na odpisy

v Kč
Skutečnost k 31.12.12
14 896,63
14 896,63
14 896,63

Účet
551
672

8) Tabulka č. 7 – hospodaření s ostatními prostředky
Rozpočet hospodaření
Spotřeba materiálu + ŠJ potraviny
Pevná paliva
Občerstvení
Služby
Mzdy
Drobný dlouhodobý majetek
Náklady celkem
Tržby z prodeje služeb nájem tělocvična, sběr, ŠJ – stravné
Nájemné tělocvičny
Úroky
Příspěvky MŠ, ŠD, ostatní výnosy
Zúčtování fondů
Celkem
Hospodářský výsledek

Účet
501
502
513
518
521
558
602
603
662
649
648

v Kč
Skutečnost k 31.12.12
831 825,30
27 363,34
1 201
26 139
5 164
27 449
919 141,64
731 538
48 525
6 658,16
139 365
16 764
942 850,16
23 708,52

9) Stručný komentář k tabulce:
Veškeré sledované údaje sledují čerpání prostředků dotací a příspěvků, příjmů příspěvků MŠ
a ŠD, kroužků, nájemné z tělocvičny a ostatní příjmy. Hospodaření s finančními prostředky
na fondech výše uvedené tabulky neodráží.
Bližší vysvětlení některých pojmů z tabulky:
Zákonné odvody – jsou odvody SP a ZP

Údaje o hospodaření s finančními prostředky:
1) Přehled finančního majetku a nejdůležitějších akci k 31.12.2012
2) Pohledávky a závazky k 31.12.2012
3) Rozpočtové příjmy v Kč
4) Rozpočtové výdaje v Kč
5) Tabulka č. 1 - Celkový přehled
6) Tabulka č. 2 – hospodaření s prostředky Středočeského kraje mzdy+ONIV UZ 33 353
Tabulka č. 3 – hospodaření s prostředky EU peníze školám UZ 33 123
7) Tabulka č. 4 – hospodaření s prostředky od obce - provoz
Tabulka č. 5 – hospodaření s prostředky od obce – mzdy
Tabulka č. 6 – hospodaření s prostředky od obce – odpisy
8) Tabulka č. 7 – hospodaření s ostatními prostředky
9) Stručný komentář k tabulkám

V Krásné Hoře nad Vltavou dne: 8.3.2013
Zpracovala: Jitka Balounová

Mgr. Eva Šedivá, ředitelka školy

Příloha č. 1
Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Základní personální údaje
1.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2012

Věk
Do 20 let
21 -30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
Celkem

2.

Ženy
0
2
5
3
11
0
21

Celkem
0
3
5
3
11
0
22

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2012

Dosažené vzdělání
Základní
Vyučen
Středně odborné
Úplné střední
Úplné střední odborné
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Celkem
3.

Muži
0
1
0
0
0
0
1

Muži
0
0
0
0
0
0
1
1

Ženy
0
2
5
0
6
0
9
22

Celkem
0
2
5
0
6
0
9
22

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2012

Průměrný hrubý měsíční plat

Celkem
18 450

