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1. Základní údaje o škole 2013/14
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. Vybavení školy
1.3.1. Vybavení školy – prostorové:
8 kmenových učeben + učebna počítačů
1 učebna pracovních činností + školní dílna
školní knihovna - 832 knih
sborovna + učitelský kabinet, ředitelna
kabinet Fy +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).
Před zahájením školního roku 2013/14 proběhla rekonstrukce učebny 1.ročníku
(oprava stěn, malování, nové lino, nové topení)
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 třída
2005, modrá třída 2006, oranžová třída 2009, zelená třída 2011). 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 8 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,.)
12
Notebooků pro žáky (8 z 2011, 4 z 2012)
2
Starší notebooky pro učitele
12
Tabletů – ipady + příslušenství (9 z 2013, 3 z 2014)
2
Dataprojektory + plátno v pracovně IT a ŠD
1
DVD
1
Počítač + tiskárna pro učitele – sborovna
1
Počítač + tiskárna administrativa
1
Notebook – ředitelna (2014)
1
Počítač + tiskárna ŠJ
4
CD přehrávač, 5 radiomagnetofon
3
Televize, 2 Video, 3 Zpětný projektor
1
Klávesy ZŠ + 1 MŠ
1
Fotoaparát velký, 7x fotoaparát malý
7
GPS
5
dalekohledy
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. Průběžně dokupujeme výukové aplikace na
ipady.
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 2013/14
2.1. Přehled zaměstnanců školy podle zařazení
Pedagogičtí pracovníci
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Bc.

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

Kakešová
Koudelková
Ringesová
Sedláková
Šedivá
Švastalová
Švec
Vlčková
Zelenková
Lhotecká
Benešová
Černá
Jirsová
Hubičková
Housková

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

Kulandová
Kutilová
Pítová
Volfová
Volfová
Máchová
Jetmarová
Jirásková

úklid ZŠ
úklid ZŠ, od 1.4.14 ŠJ
úklid MŠ, dovoz jídla MŠ
vedoucí ŠJ
hl.kuchařka
kuchařka, důchod od 1.1.14
školnice + úklid od 1.4.14
mzdová+hlavní účetní, administrativa

Provozní pracovníci:

Bc.

Alena
Kristína
Božena
Marie
Dana
Zdeňka
Milada
Vladimíra

2.2. Organizace školního roku 2013/14
Přidělení tříd a počty žáků k 30.9.2013
I.třída

Mgr.Denisa Ringesová

1.roč.

14 žáků

II.třída
III.třída
IV.třída

Mgr. Stanislava Koudelková
Ing. Veronika Zelenková
Mgr. Martina Vlčková

V.třída
VI.třída
VII.třída
VIII.třída

Mgr. Marie Švastalová
Mgr. Marcela Kakešová
Mgr. Martin Švec
Mgr. Ivana Sedláková
Mgr. Vlasta Lhotecká

2.roč.
3.roč.
4. roč.
5.roč.
6.roč.
7.roč.
8.roč.
9.roč.

20 žáků
12 žáků
10 žáků
11 žáků
16 žáků
16 žáků
8 žáků
8 žáků

celkem

115 žáků tj.1.stupeň 67 žáků + 2.stupeň 48 žáků

Školní družina.:
Zapsaných 40 dětí na pravidelnou docházku (= kapacita ŠD),
2 oddělení - vedoucí vychovatelka Bc. Kateřina Benešová +
vychovatelka Jana Černá (dálkově studuje SPŠ Beroun)

3. Nově přijatí 2013/14
ŽÁCI DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1. Bubeníková Christina
2. Čandová Sára
3. Holman Petr
4. Hrubá Anna
5. Kottek jaroslav
6. Kottek Jiří
7. Mádle Tomáš
8. Procházková Aneta
9. Pšeničná Anna
10. Slavík Filip
11. Votlučka Martin
12. Votlučka Pavel
13. Zelenková Tereza
14. Žemličková Kateřina
Celkem 14 žáků v 1.ročníku ZŠ 2013/14
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K 1.9.2013
1. Lovčinský Tomáš
2. ´Durkáč Filip
3. Dubová Natálie
4. Novozámská Charlotte
5. Svoboda Jiří
6. Hošna Štěpán
7. Mašková Lucie
8. Ježek Hubert
Celkem 8 nových dětí do MŠ 2013/14.

4. Výsledky vzdělávání žáků základní školy 2013/14
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
14
19
13
10
11
15
16
9
8
115

počet vyznamenání
14
10
10
9
8
9
5
4
3
72

4.3. Chování – hodnocení na závěrečné:




Pochvaly 4 – za vzornou reprezentaci ve sportovním trojboji
- za vzornou reprezentaci školy – hudební vystoupení
Důtka tř. učitele 3x v 1.pol., 1x ve 2.pol.
snížený stupeň z chování: uspokojivé 2x v 1.pol.,

4.4. Umístění vycházejících žáků:





gymnázium
waldorfské gymnázium
střední odborné školy
osmileté gymnázium

3
1
4
1

4.5. Výsledky srovnávacích testů Scio 2013/2014


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

1
2
3
4
5
6
7
8

ČJ
52
6
5
75
84
26
73
56

M
26
5
26
74
45
19
26
79

OSP
50
8
14
62
92
18
43
84

AJ
76
33
46
70
97
18
70
79

Ze souhrnné zprávy o testování 9.ročníků 2013/2014:
Průměrný celkový percentil:
Obecné studijní předpoklady
47%
Český jazyk
47%
Matematika
38%
Anglický jazyk
61%
Svými výsledky v českém jazyce se škola řadí mezi průměrné školy.
Svými výsledky v matematice se škola řadí mezi podprůměrné školy.
Výsledky školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné.
Z porovnání testů s výsledky testu OSP vyplývá, že
- studijné potenciál žáků v matematice je využíván nedostatečně, žáci pracují pod
úroveň svých možností.
- studijní potenciál v českém jazyce 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.


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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ČJ
20
89
62
14
57
62
12
40
27
5
14

M
22
90
76
7
77
37
30
42
13
27
13

OSP
28
94
50
30
34
49
4
18
8
11
17

Ze souhrnné zprávy o testování 5.ročníků 2013/2014:
Průměrný celkový percentil:
Obecné studijní předpoklady
31%
Český jazyk
37%
Matematika
40%
Svými výsledky v českém jazyce se škola řadí mezi podprůměrné školy.
Svými výsledky v matematice se škola řadí mezi podprůměrné školy.
Z porovnání testů s výsledky testu OSP vyplývá, že
- studijní potenciál žáků v matematice je využíván optimálně, výsledky žáků
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů
- studijní potenciál v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají
úrovni jejich studijních předpokladů
.

5. Nabídka volnočasových aktivit,
prevence sociálně patologických jevů
Kroužky ve školním roce 2013/14
Počítače 1.st.
Počítače 1.st.
Malý přírodovědec
Tábornické dovednosti
Kin-ball - 2skupiny
Volejbal 2.st.
Náboženství
Logopedie
Školní knihovna

p.uč. Vlčková
p.uč. Šedivá
p.uč. Kakešová
p.Holubová
p.uč. Švec
p.uč. Zelenková
p. Žemličková
p.uč. Švastalová
p.uč.Švastalová

 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 tomto školním roce probíhalo ve školní tělocvičně Cvičení Dumping
Kids, tj.Cvičení na trampolínkách pro žáky ZŠ i děti MŠ.
V prevenci opakovaně spolupracujeme s lektorkami K-centra 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 – minimálně 1 pravidelná schůzka ve školním roce a pak i
při řešení problémů.
Spolupracujeme také s Policií ČR.

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/14
Jméno

Místo
Datum
Dana Jirsová
Příbram
3. 4. 2014
Příbram
25.4.2014
Olga Hubičková
Příbram
17.10.2013
Příbram
31.10.2013
Příbram
24.10.2013
Dagmar Housková Příbram
22.11.2013
Příbram
28.2.2014
Mgr. Eva Šedivá
Příbram
18.10.2013
Chraštice
10.5.2014
Kutná Hora
28.,29.2014
Chraštice
20.- 22.8.14
Mgr.Stanislava
Příbram
Koudelková
19.3., 9.4.14
Chraštice
13.6.2014
Mgr. Martina
Příbram
Vlčková
19.3., 9.4.14
Chraštice
13.6.2014
Plzeň 14.5.

Téma semináře

Délka

Využití pohádek při motivaci v ekologické
výchově
Připravenost pro školu, metody práce
s předškolními dětmi před, během a po zápisu
Hudební a taneční výchova – Ten vánoční čas

6 hod.

Kdo chodí v listí – EVVO podle ročních období
– podzim, zima
Lidové tradice

6 hod.

Třída plná pohody pro MŠ

6 hod.

Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku I.

6 hod.

Změny právních předpisů ve školství od 1. 1.
2014
Základy Hejného metody

6 hod.

5 hod.
6 hod.

4hod

4hod

Výjezdní seminář pro ředitele škol

2dny

Letní škola TOŠ -

3dny

Písmo Comenia Skript I.

8 hod.

Genetická metoda ve výuce počátečního čtení

8hod

Písmo Comenia Skript I.

8 hod.

Genetická metoda ve výuce počátečního čtení

8hod

Google

8hod

Písmo Comenia Skript I.

8 hod.

Kin-ball seminář

7 hod.

Google

8hod

Učíme se s ipadem

4hod

Č.Budějovice 2.4.

Mgr. Denisa
Ringesová
Mgr. Martin Švec

Sborovna

Příbram
19.3.+9.4.14
Praha
15.10.2013
Plzeň 14.5.
Č.Budějovice.2.4.
13.11.2014

Ve školním roce 2013/2014 studovali tito vyučující (kombinované studium)
Mgr.Martina Vlčková – program CŽV UK Praha – vých. poradce, studium ukončeno
Mgr.Stanislava Koudelková – TU Liberec - učitelství 1.stupně, studium ukončeno
Jana Černá – SPŠ Beroun, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 2013/2014
7.1. Přehled hlavních akcí základní školy 2013/14
září
Balónková slavnost – přivítání nových dětí v MŠ i ZŠ - 10.9.
exkurze – zemědělské družstvo – 1. až 9. ročník – 11.9.
sběr papíru 25.9.
sportovní dopoledne s Da-bou MŠ + 1.st. 26.9.
plavání 1.st. - 16. až 20.září
zvolení žákovského parlamentu
říjen
zahájení činnosti všech kroužků
1.schůzka žákovského parlamentu
Přírodovědný klokan 8,9 - 16.10.
školní kolo Pišqworky 17.10.
divadélko MŠ + 1.roč. 7.10.
Coca-cola cup – oblastní kolo - Petrovice – 24.10.
sportování se sport.klubem DA-BA MŠ + 1,2 – 31.10.
Listopad
oblastní kolo Pišqworky – v Sedlčanech 6.11.
sportování se sport-klubem DA-BA MŠ + 1,2 – 3. až 5.ročník 7.11.
K-centrum - 1.blok protidrogové prevence 12.11.
Úřad práce Příbram 8. a 9.ročník – volba povolání 14.11.
třídní výlet Příbram – 3.ročník 19.11.
příprava adventního vystoupení a jarmarku
adventní vystoupení a jarmark 30.11.
Scio testy 9.ročník
prosinec
projekt Školáček – budoucí prvňáci s rodiči odpoledne navštívili školu, kde
pro ně byl připraven program na seznámení se školou 12.12.
olympiáda ČJ
sběr papíru
výlet Buková – 1. a 3.ročník
Mikuláš ve škole 5.12.
exkurze Příbram – Hornické muzeum 13.12.
předvánoční výlet Praha 2.+4.+5.roč,.19.12.
předvánoční setkání a sbírka Skutečný dárek 20.12.

leden
lyžařský výcvikový kurz 19. až 24.1.
projekt Školáček – 2.setkání – návštěva v hodinách 9.1.
zápis do první třídy 15.1.
únor
soutěž Pythagoriáda 5. až 8.ročník 17. – 21.2.
olympiáda ČJ – okresní kolo 12.2.
dějepisný program Pernštejnů – Přemyslovci 24.2.
sportování se sport.klub DA-BA - MŠ + 1. a 2.roč. 27.2.
březen
sportování se sport.klubem DA-BA – 3. – 5.roč. 6.3.
vybíjená 4+5 Příbram 18.3.
soutěž Matematický klokan 21.3.
K-centrum - 2.blok protidrogové prevence 25.3.
Exkurze Temelín . 2.st. 27.3.
duben
ŠD - Večer s Andersenem 4.4.
sběr papíru 9.4.
Velikonoční trojboj Sedlčany 1.stupeň 15.4.
Vybíjená Sedlčany 4+5 23.4.
Výlet 3.ročník 25.4.
Scio testy 5.ročník 7. až 18.4.
květen
projektový den - Den Země – program Centra OF Hrachov – stezka 6.5.
celoškolní projekt - Den Evropy –Významní evropští sportovci 9.5.
turnaj ve vybíjené ŠD – Kamýk n.Vlt. 13.5.
Květinový den – prodej kytiček Ligy proti rakovině 14.5.
Hornické muzeum Příbram MŠ + 1.ročník 20.5.
Exkurze Terezín – 2.stupeň 22.5.
Sportování se sport.klubem DA-BA – MŠ + 1.stupeň cyklistika 22.5.
Výlet 4+5 TepFaktor Chotilsko 27.5.
červen
Den dětí – dopolední program s třídním učitelem
+ vystoupení skupiny Pernštejni – Husité (venkovní program) 2.6.
fotografování tříd 3.6.
výlet 3.ročník Podmoky 10.6.
odpolední akce pro rodiče „Zveme Vás do školy“ 12.6.
- turnaj v kin-ballu pro 2.st.
- výstava výtvarných prací žáků v prostorách školy
den dopravní výchovy 18.6.
outdoorový výlet Častoboř 2.st 23.6. až 25.6.
sběr papíru
chování za mimořádných situací - Ohrožení života 26.6.
závěrečný volejbal devítka x učitelé (+ kin-ball) 26.6.
slavnostní rozloučení s devítkou v obřadní síni MÚ 27.6.

7.2. Výběr některých školních aktivit:
Aktivity školy, jsou již zmíněny v celkovém přehledu, zde podrobněji:
 Pišqworky
Podruhé 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 neztranilo.
 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 4500Kč jsme mohli letos koupit studnu.
Sbírka i výběr pomoci měla mezi dětmi velký ohlas, někteří si opravdu uvědomili, že
je na světě spousta míst, která se bez pomoci neobejdou.
 Outdorový pobyt pro starší žáky.
Zjistili jsme že, v posledních letech je o výlety tříd na konci školního roku 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.
 Olympijský víceboj
Olympijský víceboj je jedním z hlavních projektů ČOV v rámci dlouhodobé kampaně
na podporu sportu a zdravého životního stylu - Česko sportuje. Jeho cílem je zapojit
co nejvíce žáků ZŠ do 6 měřitelných disciplín v rámci standartních hodin TV. Soutěž
o nejlepší výkon je až na druhém místě. Disciplíny, ve kterých se soutěží jsou:
1.skok daleký z místa, 2. běh na 60m (nebo člunkový běh na 4x10m), 3. běh na
500m (běh na 1000m), 4.hluboký předklon, 5.výdrž ve shybu (shyby), 6.hod
kriketovým míčkem. I naše škola se letos do projektu zapojila, neboť jeho cíl se nám
zdá velmi důležitý a na základní školu patří.
7.3. Prezentace školy na veřejnosti
 Balónková slavnost
Akce proběhla již podeváté.
Byla uspořádána na „hřišti“ pod školou a vzhledem k tomu, že tentokrát nám počasí
nepřálo, byla účast slabá a slavnost krátká. Zároveň byly otevřeny, a tedy veřejnosti
přístupné obě budovy MŠ i ZŠ, ale také jen krátce.
Hlavní účel akce jsme stihli - nováčci ve škole dostali triko žluté barvy s logem školy
a děti z mateřinky balíček na přivítání. Také jsme stihli jednu připravenou soutěž a
opéci buřty. Vytrvalý déšť nás však poslal brzy domů.
 Zahájení adventu a jarmark
I v tomto školním roce jsme se rozhodli společně s rodiči a ostatními krásnohorskými
přivítat příchod adventního času. Po loňském úspěšném zahájení adventu děti opět
vánoční písně a koledy zpívaly v kostele (aby byla vánoční atmosféra lépe slyšet) a
jarmark pak byl na náměstí. Zcela zaplněný kostel, který ochotné maminky

nádherně vyzdobily, se nám podařilo lépe zorganizovat, takže snad všichni slyšeli a
mohli si vychutnat sváteční náladu. Připravili jsme jarmark, na kterém se prodávali
zejména adventní věnce, vánoční svícny, obrázky a další dekorace. Výrobky byly
dílem dětí z družiny a žáků ZŠ v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy .
Při výrobě některých výrobků nám pomáhaly i maminky. Dekorací a věnců byl
dostatek, na všechny se dostalo.
Paní kuchařky napekli štrůdl, k občerstvení se prodával punč, svařák a čaj. Všechny
třídy i 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.
 Zveme vás do školy
Nová akce pro rodiče a veřejnost, kterou jsme zařadili na konec školního roku. Spojili
jsme dvě akce do jednoho odpoledne tak, aby se doplnily.
Poprvé jsme uspořádali školní turnaj ve hře kin-ball, což je nová hra, která se za
jeden školní rok stala velmi oblíbenou. Hráli žáci druhého stupně, z nichž většina
chodila na kroužek kin-ballu. Vítěz dostal originální dort. Tělocvična byla zároveň
otevřena veřejnosti.
Druhá akce, která probíhala souběžně, byla výstava prací z hodin výtvarné výchovy.
Předtím, než si jako obvykle na konci roku žáci odnesou výkresy domů, jsme
uspořádali výstavu. Každý ze žáků si vybral svá nejhezčí 2 až 3 díla a ta pak byla na
výstavu umístěna. Výstavní panely byly sestaveny po třídách, takže byl vidět i vývoj
získávání výtvarných dovedností.
 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.Školy v pohybu
Cílem projektu je škola jako učící se organizace, kde se jednotliví pedagogové i celý
pedagogický sbor dále vzdělávají a své vzdělávání efektivně plánují v souladu s
filozofií školy. Projekt Školy v pohybu napomáhá školám ve vytvoření plánu dalšího
rozvoje školy a poskytuje jim s tím související vzdělávání pro celé pedagogické sbory
prostřednictvím seminářů, mentoringu, stáží a také týmové vzdělávání širšího vedení
škol v řídících dovednostech.
.Do projektu bylo vybráno 10 škol ze Středočeského kraje.
V rámci projektu Školy v pohybu jsme absolvovali tyto vzdělávací akce:
Sborovna
Sborovna

Sborovna
Mgr.Eva Šedivá
Mgr.M.Vlčková

Mgr.E. Šedivá,
Mgr.M. Vlčková,
Mgr.M.Kakešová,
Mgr.S.Koudelková

Loučeň
Vstupní workshop pro pedagogický kolektiv
3.,4.10.2014
Chrudim
Stáž ve škole J.Malíka v Chrudimi + semináře:
1.a 2.12.13 - Úvod do kooperativního vyučování
- Práce třídního učitele
Krásná Hora Kooperativní výuka
31.1.2014
Loučeň
M1 – Hodnoty Školy v pohybu
17.-19.10.14
Loučeň
M2 – Hodnocení a motivace
21.-23.11.14
Loučeň
M3 - Řízení procesů změny ve škole, mediace
20.- 22.3.14 problémů
Loučeň
M4 – Zvyšování profesionality pedagogického
29.-31.4.14 sboru, klima školy
Krásná Hora Mentoring se zaměřením na kooperativní
výuku
15.5.2014
23.5.2014

2 dny
2dny

8hod
3 dny
3 dny
3 dny
3 dny

4x2hod
4x2hod

Na začátku školního roku většina pedagogického sboru absolvovala dvoudenní
vstupní workshop, jehož cílem bylo stanovit si vizi školy na další roky.
S možnostmi, které nám projekt dával jsme se zaměřili zejména na zlepšování práce
třídního učitele, zavádění kooperativní výuky, a tím zároveň omezení výuky frontální
Snažíme se o budování partnerských vztahů ve školní práci. Zavedli jsme
např.jednotný systém pro hodnocení v předmětech, upravili jsme hodnocení
v předmětech výchovného zaměření, aby více odpovídalo aktuální situaci. Doplnili
jsme pedagogickou literaturu do učitelské knihovny potřebnými publikacemi.
Žáci si sami tvoří svá pravidla pro fungování třídy a my se snažíme vést je
k dodržování pravidel.
Čtyři paní učitelky využili i možnosti mentoringu, se zaměřením na kooperativní
výuku. Projekt dále pokračuje v prvním pololetí 2014/15.
8.2. Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání, které organizuje NAEP
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu
zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce.
Ředitelka školy měla opět možnost zúčastnit se týdenní zahraniční stáže. Tato stáž
byla čtyřdenní a cílem návštěvy bylo Švédské město Vimmerby, rodiště Astrid
Lindgrenové autorky celosvětově oblíbených dětských knih. Účastníci navštívili
vzdělávací instituce ve městě, účastnili se týdne A.Lindgrenové pořádané místní
Cultural School.
Poznatky, které je možno využít i v naší škole: a) V angličtině je důležité se zaměřit
nejen na gramatiku, ale je třeba vyvolat v žácích zájem a potřebu neustále zlepšovat
své komunikační dovednosti. b) Hudební a výtvarná výchova by neměla být
považována za okrajové předměty – dají se vytvářet krásné projekty, které zároveň
přinesou mnoho poznání i z dalších oblastí nebo mohou žákům přiblížit místní
region. c) Jak vypadá školství, když má relativní dostatek peněz, zde raději
nebudeme rozebírat.

Zpráva z mateřské školy za školní rok 2013/2014
V tomto šk. roce byla MŠ provozována opět jako dvoutřídní. Kapacita nebyla
zcela naplněna. Některé přihlášené děti nenastoupily (stěhování, rozvod rodičů) a
celkově klesá počet narozených dětí v katastru města. Do MŠ dojížděly i děti
spádově patřící k obci Kamýk n. Vlt. Ve třídě ml. dětí bylo zapsáno 24 dětí. Ve třídě
st. dětí 13 dětí.
Docházka zejména mladších dětí byla nepravidelná, děti byly často nemocné.
V průběhu roku děti odcházely a nové přicházely. Tato skutečnost byla náročná
nejen na práci p. učitelek, ale i na psychiku stávajících dětí, které měly po
adaptačním období.
V prvním čtvrtletí šk. roku působila v MŠ také pí asistentka, která se věnovala
chlapci se syndromem ADHD. Výchovně vzdělávací činnost vycházela opět ze
ŠVPPV „Žijeme s přírodou“. Program jsme k 1. 9. 2013 upravili podle požadavků
ČŠI.
Dvěma dětem s odloženou školní docházkou jsme se individuálně věnovali
podle doporučení z pedag. psych. poradny i vlastní diagnostické činnosti.
Snahou bylo do činností dětí zapojit i rodiče a získávat k daným tématům
informace z různých zdrojů.

Nově jsme rodičům nabídli konzultační hodiny, dvě odpolední setkání „Víme
jak na to“ a celoročně probíhala logopedická činnost, která měla zejména preventivní
a „procvičující“ charakter.
U starších dětí bylo prioritou nepředávat hotové informace, dávat dětem
dostatek času na poznávání, pozorování, těšit se ze spolupráce s kamarádem,
kooperativní učení, též větší samostatnost v oblasti stolování a hygieny.
Pro školní rok 2014/15 dostaly odklad 4 děti. Převážně z důvodu nedostatečné
vizuomotoriky, oscilace pozornosti, nezralosti po stránce logopedické nebo pracovní.
K úspěšným tématům patřilo např. téma: PŘÍRODA SE MĚNÍ – součástí bylo i
zpracování a využití bylinek z našich záhonků a vytvoření jednoduchého herbáře pro
nakladatelství Fragment, téma: MYSLÍME NA MAMINKY – se závěrečným
programem ke Dni matek, téma KDO – CO – ČÍM kdy děti poznávaly růžné prostředí
a pracovní profese – Městská knihovna v Sedlčanech, místní lékárna, hornické
muzeum, šachta, návštěvy v ZŠ, divadelní představení apod.
Sdružení rodičů opět přispělo finančně na nákup hraček, mikulášskou nadílku,
na dopravu při školním výletě i na dárky pro odcházející předškoláky.
Materiální vybavení: k lepšímu přenosu hudebních nosičů byly zakoupeny
nové dva přístroje. ZŠ nám umožňuje v určitém dni využívat tablety. Byla vyměněna
rozbitá myčka a na školní zahradě bylo opraveno zábradlí u domečku a vyměněna
kulatina okolo pískoviště.
Trvalá spolupráce s Ochranou Fauny Hrachov – proběhly 2 výukové
programy.
AKCE MŠ

26. 9. a
31. 10. 2013
2. 10.
7. 10.
18. 10.
22. 10.
12. 11.
30. 11.
3. 12.
5. 12.
11. 12.
16. 12.
17. 12.
27. 2. 2014
22. 4.
5. 5.
6. 5.
20. 5.
10. 6.
17. 6.
18. 6.

Cvičení s DA-BOU
Konzultační hodiny – třída Sluníček
Pošťácká pohádka
O Popelce – loutkové představení
Bramborové hrátky – rodiče a děti
Co vyprávějí koruny stromů – ek. Program
Adventní zpívání
Víme jak na to – pro děti s rodiči I.
Mikulášská nadílka
Klauní Vánoce
Ve školce zvoní Ježíšek
Návštěva MÚ a u seniorů v peč. Domě
Městská knihovna Sedlčany
Víme jak na to II.
Besídka ke Dni matek
Naučte stezku – EKO program
Hornické muzeum Příbram, Důl Anna, Vojtěšská štola
Konzultační hodiny – st. děti
Celodenní výlet – Čechova stodola a Pohádková země
Slavnostní vyřazení předškoláků

Ze závěrečné zprávy o hospodaření školy za rok 2013
1) Přehled finančního majetku k 31.12.
Základní běžný účet
Účet fondu odměn
Účet rezervního fondu
Účet FKSP
Pokladna FKSP
Pokladna

v Kč
852 181,18
139 730,62
144 710,91
33 831,80
5211
40 083

Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2013: v Kč
iPady
172 470, 40 Kč
Sada Kin - Ball
13 729 Kč
Program Toner
17 990 Kč
ZŠ - PC sestva
15 911,50 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
7 160 033
školám
MŠ – příspěvky
ZŠ – nájem tělocvična
ZŠ – sběr papíru+výtěžky
ŠJ – stravné
ŠD – příspěvky
Kroužky
Příjmy z úroků
Zúčtování fondů
Ostatní příjmy
Celkem příjmy
8 260 033
4) Tabulka č. 2 – Rozpočtové výdaje
Ukazatel
Rozpočet
schválený
MŠ
1 382 249
ZŠ
5 617 774
ŠJ
794 823
ŠD
465 187
Ostatní výdaje
Odpisy
Celkem
8 260 033

Rozpočet
upravený
827 136,08
285 911
11 919,22
7 411 402
42 360
41 660
40 366
644 174
43 300
17 400
4 204,88
67 597
45 822
9 483 252,18

Skutečnost
827 136,08
141 069
11 919,22
7 434 076
42 360
41 660
34 292
665 584
43 300
17 400
4 204,88
67 597
45 822
9 376 420,18
v

Rozpočet
upravený
1 358 851,09
5 602 041,25
1 607 025,90
436 602,39
62 435
11 919,22
9 078 874,89

Skutečnost
1 358 851,09
5 857 882,65
1 607 025,90
436 602,39
62 435
11 919,22
9 334 716,29

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:
9 376 420,18
z toho:
Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského
kraje
7 434 076
na mzdy, učební pomůcky a školení
z toho: dotace na mzdy a učební pomůcky, školení
7 182 707
dotace EU školám
251 369
Dotace provozní od obce
827 136,08
Dotace na mzdy od obce
141 069
Dotace na odpisy HIM
11 919,22
Poplatky od zák. zástupců dětí
85 660
z toho: MŠ
42 360
ŠD
43 300
Kroužky
17 400
Tržby za služby – ŠJ stravné
665 584
Nájemné tělocvična
41 660
Ostatní příjmy – úroky
4 204,88
Výtěžek
21 426
Sběr papíru
12 866
Ostatní
45 822
Zúčtování fondů
67 597
Příjmy z hospodářské činnosti
0
Výdaje celkem:
9 334 716,29
Investiční výdaje celkem:
0
Neinvestiční výdaje celkem:
9 334 716,29
Z toho:
a) mzdové náklady
(platy)
5 450 110
b) ostatní osobní náklady (dohody)
134 542
c) zákonné odvody (SP,ZP,FKSP,zák.poj,)
1 890 048
d) výdaje na učebnice a školní pomůcky z dotace
41 124
Střed.kraj
c) ostatní provozní náklady z dotace Střed.kraj
21 311
e) nemoc
42 351
f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce)
827 136,08
ostatní náklady (vlastní prostředky)
248 084,06
ŠJ – potraviny
668 090,93
g) odpisy DHIM
11 919,22
Náklady hospodářské činnosti
0
Výsledek hospodaření
41 703,90

6) Tabulka č. 2 – hospodaření s prostředky Střed. kraje mzdy+ONIV UZ 33353
v Kč
Rozpočet hospodaření
Účet
Skutečnost k 31.12.2013
Spotřeba materiálu
501
45 047
Ostatní služby
518
15 510
Mzdové náklady
521
5 274 014
Zákonné odvody
524
1 773 989
Zákonné pojištění
525
22 038
Odvody FKSP
527
52 109
Náklady celkem
Poskytnutá dotace od Středočeského kraje

672

7 182 707
7 182 707

Tabulka č. 3– hospodaření s prostředky EU peníze školám UZ 33 123
v Kč
Rozpočet hospodaření
Účet
Skutečnost k 31.12.2013
Spotřeba materiálu
501
1 509
Cestovné
512
1 156
Ostatní služby
518
4 399
Mzdy
521
106 200
Zákonné odvody
524
10 540
Drobný dlouhodobý majetek
558
127 565
Náklady celkem
251 565
Celkem přijatá dotace za r.2011 a 2012
754 966
Celkem vyčerpaná dotace
754 966
za r. 2011 a 2012 a 2013
Celkem nevyčerpaná dotace
0
7) Tabulka č. 4 – hospodaření s prostředky od města - provoz
v Kč
Rozpočet hospodaření
Účet
Skutečnost
k 31.12.13
Spotřeba materiálu
501
353 300,40
Spotřeba energie (pevná paliva, elektřina,
502
242 680
vodné,stočné)
Oprava a údržba
511
15 541,90
Cestovné
512
14 668
Ostatní služby (telefonní poplatky, zpracování
mezd, bezpečnost práce, poštovné, školení)
518
115 732,58
Dary
543
252
Drobný hmotný majetek
558
74 016,50
Náklady celkem
816 191,38
Poskytnutá dotace v roce 2013
672
827 136,08
Převod do roku 2014
10 944,70

Tabulka č. 5 – hospodaření s prostředky od města – mzdy
v Kč
Rozpočet hospodaření
Účet
Skutečnost k 31.12.13
Mzdové prostředky- platy
521
109 697
Zákonné odvody
524
29 795
Zákonné pojištění
525
379
FKSP – příspěvky
527
1198
Náklady celkem
141 069
Poskytnutá dotace na mzdy
672
250 000
Převod do roku 2014
144 842
Tabulka č. 6 – hospodaření s prostředky od města – odpisy
v Kč
Rozpočet hospodaření
Účet
Skutečnost k 31.12.13
Náklady – odpisy celkem
551
11 919,22
Náklady celkem
11 919,22
Dotace na odpisy
672
11 919,22
8) Tabulka č. 7 – hospodaření s ostatními prostředky
v Kč
Rozpočet hospodaření
Účet
Spotřeba materiálu + ŠJ potraviny
Cestovné
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

501
512
513
518
521
558

602
603
662
649
648

Skutečnost
k 31.12.13
758 406,15
270
2 416
43 845,44
2 550
66 731
874 218,59
718 596
41 660
4 204,88
130 162
67 597
962 219,88
88 001,29

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
V Krásné Hoře nad Vltavou dne: 22. 4. 2014
Zpracovala: Vladimíra Jirásková

Mgr. Eva Šedivá,
ředitelka školy

