Základní škola a Mateřská škola
Krásná Hora nad Vltavou
Školská 103
262 56 Krásná Hora nad Vltavou
IČO: 750 344 25
Výroční zpráva za
školní rok 2014/15
Schválena na jednání Školské rady
dne 20.11.2015
Vypracovala Mgr.Eva Šedivá, ředitelka školy

Obsah výroční zprávy 2014/15
( dle vyhlášky 15/2005 )
1. Základní údaje o škole, vybavení školy
2. Přehled pracovníků školy, třídy a třídní učitelé
3. Přijatí žáci
4. Výsledky vzdělávání, hodnocení
5. Prevence patologických jevů, volnočasové aktivity
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
8. Zapojení v projektech
9. Informace o činnosti mateřské školy
10. Zpráva o hospodaření školy

1. Základní údaje o škole 2014/15

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
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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:
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
rekonstrukce podlahy červenec 2011
obnova a zpevnění horní vrstvy podlahy –červenec 2015 (dotace KÚ
Středočeského kraje – Fond sportu a volného času)
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.
Větší úpravy v posledních letech:
Ve „staré“ školní budově byly zrekonstruována první třída = oprava stěn, nové lino +
koberec 2013 a učebna HV červenec 2015.
Byly zrekonstruovány chlapecké záchody – červenec 2014.
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V budově MŠ byl zakoupen nový koberec do hlavní herny červenec 2014 a
zrekonstruovány obojí záchody v přízemí červenec 2015.
Do školní družiny byla pořízena nová skříň televizní a koberec 2015.
V červenci 2014 byla přestěhována školní knihovna do jedné z učeben a z uvolněné
místnosti se vytvořil kabinet ke sborovně, který slouží zároveň jako návštěvní místo
pro rodiče, které v poslední době chybělo. Kabinet je vybaven krátkou kuchyňskou
linkou, šatními skříněmi pro učitele a jednacím stolem.
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

V roce 2014 byla zpracována studie na úpravu okolí školy, dále bude po dohodě se
zřizovatelem vypracován rozpočet, aby bylo možno výhledově zajistit peníze na
rekonstrukci a lepší využití prostoru kolem školy.
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.
Nábytek v mateřské škole je také doplňován postupně, z provozních peněz i z výběru
poplatků MŠ.
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 pro žáky
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20
Tabletů – ipady + synchronizačnía nabíjecí kufr, + notebook učitelský
2
Dataprojektory + plátno v pracovně IT a přírodopisu
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
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 2014/15
2.1. Přehled zaměstnanců školy podle zařazení
Pedagogičtí pracovníci
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.

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

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

učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ, ředitelka školy
učitelka ZŠ
učitel ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
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Provozní pracovníci:

Bc.

Lucie
Jarmila
Božena
Marie
Dana
Kristína
Milada
Vladimíra

Palusová
Divišová
Pítová
Volfová
Volfová
Kutilová
Jetmarová
Jirásková

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

2.2. Organizace školního roku 2014/15 - přidělení tříd
a počty žáků k 30.9.2014
I.třída

Mgr. Martina Vlčková
1. roč.
7 žáků

II.třída

Mgr.Denisa Ringesová
2. roč.
14 žáků

III.třída

Mgr.Stanislava Koudelková
3.roč.
19 žáků

IV.třída

Mgr. Kateřina Matoušková
4. roč.
13 žáků
5. roč.
10 žáků

V.třída

Ing.Veronika Zelenková
6. roč.
9 žáků

VI.třída

Mgr. Marie Švastalová
7. roč.
17 žáků

VII.třída

Mgr. Marcela Kakešová
8. roč.
16 žáků

VIII.třída

Mgr. Martin Švec
9. roč.

celkem

1.stupeň 63 žáků
2.stupeň 51 žáků

9 žáků
114 žáků

Školní družina: Zapsaných 34 dětí na pravidelnou docházku.
Vychovatelka Jana Černá (doplňuje si studium).
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3. Nově přijatí 2014/15
ŽÁCI DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1. Holubová Ivana
2. Macke Jakub
3. Marešová Natálie
4. Muzika Jakub
5. Mužík Matěj
6. Palus Jiří
7. Pecková Anna
Celkem 7 žáků v 1.ročníku ZŠ 2014/15
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K 1.9.2014
1. Slezák Šimon
2. Havlová Tereza
3. Čandová Viola
4. Duba Jakub
5. Lukáš Roman
6. Pšeničný Jan
7. Hrdinová Alena
8. Hejrová Eliška
9. Kloudová Anežka
10. Kloud Antonín
11. Korbel Ondřej

4. Výsledky vzdělávání žáků základní školy 2014/15
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
dle závěrečné pedagogické porady
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

počet žáků
7
14
19
13
10
8
17
16
10
114

počet vyznamenání
7
11
9
8
9
5
8
5
4
66

Opravné zkoušky konali 3 žáci. Po vykonání zkoušky postoupili do dalšího ročníku.
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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

DŘŠ1x 2.pol., (3x 1.pol.)



snížený stupeň z chování: uspokojivé



snížený stupeň z chování neuspokojivé (3x za 1pol.)

(1x za 1.pol.)

4.4. Umístění vycházejících žáků:





gymnázium
střední odborné školy
odborná učiliště
osmileté gymnázium

4
3
3
0

4.5. Výsledky srovnávacích testů Scio 2014/15


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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

OSP
98
12
31
5
48
53
88
2
58

M
96
62
22
15
38
21
100
17
51

ČJ
70
12
22
15
28
30
91
22
58

AJ
70
7
14
27
56
30
95
40
64

Ze souhrnné zprávy o testování 9.ročníků 2014/2015:
Průměrný celkový percentil:
Obecné studijné předpoklady
44%
Český jazyk
39%
Matematika
47%
Anglický jazyk
45%
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 průměrné.
Z porovnání testů s výsledky testu OSP vyplývá, že
- studijné potenciál žáků v českém jazyce je využíván nedostatečně, žáci pracují pod
úroveň svých možností.
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- studijní potenciál v matematice je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají
úrovni jejich studijních předpokladů
- studijní potenciál v anglickém jazyce je využíván optimálně, výsledky odpovídají
úrovni studijních předpokladů.



5.ročník: ČJ, MA, OSP– hodnoty percentilu za jednotlivé předměty
5..ročník AJ jarní termín SCATE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OSP
45
82
51
18
83
25
95
60
20
15

ČJ
60
66
87
42
57
0
93
42
37
18

MA
69
70
80
34
47
58
75
80
35
29

AJ
A1
A1
A1
A0
A0
A1
A1
A0
A0

Ze souhrnné zprávy o testování 5.ročníků 2014/15:
Průměrný celkový percentil:
Obecné studijné předpoklady
49%
Český jazyk
50%
Matematika
58%
Svými výsledky v českém jazyce se škola řadí mezi průměrné školy.
Svými výsledky v matematice se škola řadí mezi nadprůměrné školy.
Z porovnání testů s výsledky testu OSP vyplývá, že
Studijné potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků
v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů
Studijní potenciál v matematice je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší
úrovni než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s ním zřejmě
velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.
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5. Nabídka volnočasových aktivit,
prevence sociálně patologických jevů
Kroužky ve školním roce 2014/15
Počítače 2,3
Malované zpívánky
Malý přírodovědec
Vaření 4, 5
Šikula (2.pol.)
Volejbal 2.st.
Angličtina
Němčina 7
VV+foto
Logopedie
Školní knihovna
Náboženství

p.uč. Vlčková, p.uč. Šedivá
p.uč. Ringesová
p.uč. Kakešová
p.uč. Koudelková
p.L.Lacinová
p.uč. Zelenková
p.uč. Matoušková
p.uč. Sedláková
p.uč. Bašová
p.uč. Švastalová
p.uč.Švastalová
p. Žemličková

 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.
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2014/15
Jméno

Místo

Téma semináře

Délka

Mgr.Kateřina
Matoušková

Praha
Praha

Počítač jako pomocník při výuce matematiky
na 1.st. ZŠ
Nudná vlastivěda? Ani náhodou!

Mgr.Martin Švec

Milevsko

Atletika pro děti do škol

Mgr.Marcela
Kakešová

Praha

Alternativní formy práce se třídou

Praha

Přírodověda činnostně v 5.ročníku

Příbram

Aktiv pro výchovné poradce

8hod
23.9.2014
6 hod
12.5.15
5 hod
5.11.14
4 hod
14.11.14
6 hod
22.11.14
2x4hod

Praha

Novela školského zákona 2015 + aktuální
změny školské legislativy
ESF - Projekt „Dokážu to!“
Odborná stáž ve školách v zahraničí

6hod
15.5.2015
5 dní
40 hod

Mgr.Martina
Vlčková
Mgr.Eva Šedivá

Londýn

9.2 -13.2.15

ESF - Projekt „Dokážu to!“
Využití principů koučování a mentoringu při
vedení školy
ESF – Kompetence III – pilotní program ČŠI
pro vedoucí pracovníky ZŠ

2 dny

Chraštice

Setkávání s Hejného metodou 1.st.začátečníci (H-mat, o.p.s.)

9 hod
20.6.15

Příbram

Hudební a taneční výchova- Velkonočko,
velkonočko
Letní škola programu Začít spolu

4 hod
4.3.14
5 dní

Praha

Praha

Olga Hubičková

Kadaň

6.+7.5.15

7 dní
9.4. 15.6.15

29.6. –
3.7.15

Dana Jirsová

Příbram
Příbram

Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u
dětí od 4 do 10let
Rodič – partner k dialogu

Kadaň

Letní škola programu začít spolu

4 hod
3.11.14
6 hod
15.5.15
5 dní
29.6. –
3.7.15

Dagmar Housková

Příbram

Připravenost pro školu, metody práce
s předškolními dětmi

5 hod
24.4.15

Šedivá, Vlčková

Loučeň

ESF – projekt Školy v pohybu
Mentoring a couching pro ved. pracovníky

3 dny
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2.- 4.10.14

Kakešová,
Koudelková,
Šedivá, Vlčková
Kakešová,
Koudelková,
Šedivá, Vlčková
„Sborovna“

Krásná Hora ESF – projekt Školy v pohybu
Mentoring - kooperativní výuka – H.Kasíková

4x2hod
23.10.14

Krásná Hora ESF – projekt Školy v pohybu
Mentoring - kooperativní výuka – H.Kasíková

4x2hod
10.12.14

Krásná Hora ESF – projekt Školy v pohybu
Seminář Kooperativní výuka – H.Kasíková

6 hod
17.11.14

Olga Hubičková

Příbram

6hod
14.10.14
6 hod
22.1.15
6 hod
21.5.15

Příbram

ESF Stř.kraj – projekt Malí šikulové – K3
- Malí stavitelé
ESF Stř.kraj – projekt Malí šikulové – K3
- Malí řemeslníci
ESF Stř.kraj – projekt Malí šikulové – K3
- Malí ochránci

Dana Jirsová

Příbram

Dana Jirsová
Olga Hubičková
Dagmar Housková
Kristína Kutilová
Dana Volfová
Marie Volfová
Jana Černá

Krásná Hora ESF – projekt Zdravá abeceda - principy zdravého životního stylu v práci MŠ
Krásná Hora ESF – projekt Zdravá abeceda –
Seminář pro pracovníky ŠJ
Krásná Hora ESF – projekt Zdravá abeceda - principy zdravého životního stylu v práci ŠD

Mgr.Eva Šedivá

Všenory

„Sborovna“
( 8 učitelů + řed.)

Krásná Hora
Krásná Hora
Krásná Hora

Sborovna – 1.st.

Krásná Hora

Sborovna - 2.st.

Krásná Hora

„Sborovna“
( 8 učitelů)

Krásná Hora

Mgr.Martin Švec

Odolena
Voda

ESF – projekt ICT nás baví –
Výběrová řízení (pro ved.prac.)
ESF – projekt ICT nás baví akt. KA 06
Pětihodinovka základního ovládání ipadu
ESF – projekt ICT nás baví akt. KA 07
Využití mobilních zařízení ve výuce
ESF – projekt ICT nás baví akt. KA 08
Ipad v projektech
ESF – projekt ICT nás baví akt. KA 08
Využití modrních technologií ve výuce 1.st.
ESF – projekt ICT nás baví akt. KA 08
Ipad v matematice
ESF – projekt ICT nás baví KA 4
Mentoring – 4 setkání s mentorkou,
z toho 3 návštěvy v hodinách
ESF - projekt ICT nás baví –
Metodická podpora zavádění digitálních
technologií do výuky

Ve školním roce 2014/15 studovali tito vyučující
J.Černá – doplnění kvalifikace – vychovatelka ŠD
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8 hod
15. a
16.12.14
4 hod
10.12.14
8 hod
15. a
16.12.14

3 hod
26.9.14
5 hod
18.3.15
5 hod
8.4.15
5 hod
27.5.15
5 hod
23.6.15
5 hod
24.6.15
leden až
duben 15
48 hodin
4.3. –
3.6.15

7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 2014/2015
7.1. Přehled hlavních akcí základní školy 2014/15
září
Balónková slavnost – přivítání nových dětí v MŠ i ZŠ
sběr papíru
zvolení žákovského parlamentu
sportování s DA-Bou
dopravní výchova – Příbram 3. až 5.roč.
Coca-cola cup – chlapci – turnaj Petrovice
říjen
zahájení činnosti všech kroužků
1.schůzka žákovského parlamentu
přírodovědný klokan 8,9
večerní škola = spaní ve škole 8.ročník
exkurze SRŠ Vodňany v rámci volby povolání 7. až 9.ročník
Coca-cola cup dívky KHx Votice, na místním hřišti
hudební vystoupení v tělocvičně
listopad
školní kolo Pišqworky, oblastní kolo Pišqworky Sedlčany
příprava adventního vystoupení a jarmarku
adventní vystoupení a jarmark
Úřad práce Příbram 9.ročník – volba povolání
Scio testy 9.ročník
sportování s DA-Bou v tělocvičně
exkurze Příbram 6.roč. –Hornické muzeum, IQ park
prosinec
projekt Školáček - setkání - budoucí prvňáčci s rodiči odpoledne ve škole
Mikuláš ve škole
olympiáda ČJ
vánoční Praha 1.až 3.roč., 6.roč., 9.roč.
exkurze Písek – sladovna
mobilní planetárium
seminář pro rodiče – Bezpečně na internetu
K-centrum workshop – prevence pro 8.a 9.ročník
divadlo Hradec Králové
sběr papíru
předvánoční setkání a sbírka Skutečný dárek
leden
projekt Školáček – 2.setkání – návštěva v hodinách
lyžařský výcvikový kurz
hudební pořad s kytarou
zápis do první třídy
únor
jarní prázdniny
divadélko pro 1.a 2.roč.
K-centrum Příbram workshop – prevence pro 8.a 9.roč.
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březen
soutěž Matematický klokan
maškarní karneval ve školní družině
hudební vystoupení v tělocvičně
Pythagoriáda 5. až 8.ročník
sportování s DA-Bou v tělocvičně
Velikonoční trojboj v Sedlčanech
sběr papíru
duben
vybíjená Sedlčany 3.roč.
vybíjená Sedlčany 4.+5.roč.
projektový den - Den Země – návštěva centra v Hrachově
Coca-cola cup dívky – turnaj v Čáslavi
Scio testy 5.roč.
rybářská olympiáda
květen
celoškolní projekt - Den Evropy
Květinový den – prodej kytiček Ligy proti rakovině ( nebo podobná akce)
mistrovství světa v hokeji Praha – 8+9.ročník
sportování s DA-Bou v tělocvičně
návštěva příbramského archivu 4.+5.ročník
celostátní testování 9.roč
červen
fotografování tříd
turnaj ŠD v Dolních Hbitech
pozvání do školy –výstava výtvarných prací žáků a turnaj v kin-ballu
exkurze Lego Kladno a Lidice 5. až 7.ročník
plavání 1. až 4.ročník Hotel Srní – škola v přírodě
rozhledna Petrovice – 1. až 3.roč.
outdoorový výlet Častoboř 2.st
dopravní výchova
sběr papíru
chování za mimořádných situací
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 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.
 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. Sbírka i výběr
pomoci měla mezi dětmi velký ohlas, někteří si opravdu uvědomili, že je na světě
spousta míst, která se bez pomoci neobejdou.
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 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.
 Mistrovství světa v hokeji v Praze
Organizátoři letošního mistrovství světa nabídli omezený počet vstupenek zdarma
pro žáky základních škol.Na poslaní chvíli se nám podařilo získat vstupenky pro žáky
8.a 9.ročníku na utkání základní skupiny. Zápasy našeho družstva ybyl samozřejmě
vyprodaní, ale i tak se návštěva tohoto sportovního podniku dětem líbila.
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
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
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.
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 Odpoledne ve škole – turnaj v kin-ballu a výstava výtvarných prací žáků.
V tomto školním roce jsme již podruhé 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

8. Zapojení v projektech ESF.
.
8.1.Školy v pohybu
Do projektu bylo vybráno 10 škol ze Středočeského kraje.
Hlavní část projektu probíhala po celý školní rok 2013/14. V tomto školní roce projekt
byl ukončen v prvním pololetí.
Projekt je určen školám, které se snaží neustále o zlepšení práce, organizace výuky,
zavádění efektivních metod do vyučování, zlepšení klimatu ve škole apod.
Součástí projektu bylo
- 5 třídenních modulů pro vedení škol (ředitelka a výchovná poradkyně)
- dvoudenní workshop pro celou sborovnu, kde se tvořila vize školy na další období
- dvoudenní stáž na škole, kde se využívá kooperativní výuka
- semináře zaměřené na kooperativní výuku – 2 celodenní + půldenní
- mentoring jako způsob zlepšování práce učitele – 4 učitelé, 4 schůzky pro každého
- závěrečné zhodnocení
Přínos projektu pro nás byl nový pohled na způsoby práce a metody práce
v hodinách, nové pohledy na práci třídního učitele, stanovaní vize školy.
Přínosem byla i inspirace kolegů z jiných škol, způsoby dobré praxe.
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8.2. ICT nás baví
Do projektu ICT nás baví bylo zapojeno 50 škol.
Zaměření projektu bylo na doplnění vybavení škol novými technologiemi a práce
s těmito technologiemi. Dále pak rozvíjení dovedností učitelů při práci v hodinách
Přínos projektu:
- Dovybavení školy dalšími osmi ipady + nákup aplikací
- seminář pro vedení školy – výběrová řízení
- vzdělávání pro metodika ICT pro organizaci a práci s IT technologiemi (48hodin)
- mentoring pro učitele pro osobní rozvoj práce se žáky, práce v hodinách (4 schůzky
pro každého učitele)
- vzdělávání pro práci s novými technologiemi – čtyři půldenní vzdělávání
Projekt byl ukončen 30.7.2015
8.3. Zdravá abeceda
Do tohoto projektu, který již běží několik let, jsme se zapojili až v 1.pol. 14/15.
Semináře se zaměřením na budování správného vztahu ke zdravé výživě se
postupně zúčastnili zaměstnanci ŠJ, MŠ, ŠD.
Proběhla ukázka práce s tímto tématem v mateřské škol a ve školní družině.
Školka a družina získali hru s daným tématem.
8.4. Malí šikulové
Projekt byl určen pedagogickým pracovníkům v předškolním vzdělávání a byl
zaměřen na změny a inovace v přístupu pedagogů k polytechnickému vzdělávání.
Důraz byl kladen na rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání, potřebných
nových poznatků a osvojení specifických metod a forem práce vhodných pro
zavádění polytechnického vzdělávání v předškolním věku.
Paní učitelky se zúčastnili tří seminářů Malí řemeslníci, Malí stavitelé, Malí ochránci.
Z každého semináře pak získali praktickou ukázku pro práci v MŠ (malá
polytechnická stavebnice, lavička – polotovar, domeček pro brouky – polotovar).
A dále pak pracovní listy, které je možno využít.
Zpráva z mateřské školy za školní rok 2014/15
Kapacita mateřské školy nebyla naplněna. Do třídy mladších dětí docházelo
25 dětí, do třídy starších dětí 14, celkově tedy 39 dětí. V září bylo přijato i několik dětí
mladších 3 let.
Při plánování školního roku jsme vycházeli z našeho ŠVP „Žijeme s přírodou“,
ze závěrů loňského hodnocení, přání rodičů, výsledků hospitací a výsledků vyšetření
dětí s OŠD z pedagogicko- psychologické poradny.
V letošním školním roce začaly děti pravidelně jedenkrát týdně pracovat na
tabletech. Využívali jsme zejména programy s grafomotorikou, logopedii, skládanky,
hledání rozdílů, přiřazování věcí do skupin, pexeso, opisy abecedy apod. Pod
vedením slečny Petráskové začaly děti navštěvovat kroužek angličtiny.
I nadále spolupracujeme s klubem DA-BA v přípravě sportovních programů,
s Faunou Hrachov při přípravě ekologických pořadů. Nově jsme se zapojili do
programu Zdravá abeceda, zaměřeného na rozvoj zdravého životního stylu. Zapojili
jsme se do projektu Malí šikulové, z něhož jsme získali stavebnice a hry k rozvíjení
polytechnického vzdělávání

17

Ve školce funguje logopedická prevence, která je součástí tematických celků.
Je uskutečňována individuálně při ranních hrách, frontálně při ranních kruzích, nebo
dle požadavku rodičů s využitím materiálů z logopedické poradny.
Děti se učí pracovat s pravidly v kolektivu. Starší děti si zvládly i pravidla
nakreslit, tak aby neustále je měly před očima a snažili se je respektovat. Starší děti
pravidelně pracovaly s časopisem Předškolák, učili se v něm orientovat pomocí čísel.
Proběhly vzájemné hospitace ZŠ 1.roč. a MŠ předškoláci.
SRPDŠ podpořilo nákup kvalitních hraček, pomůcek a knih, financovalo
dopravu dětí na výlety i dárečky na rozloučenou.
Úspěšná témata podle dětí i z našeho pohledu:
- Myslíme na maminky – aktivní zapojení dětí do přípravy besídky
- Jak se rodí jaro – zejména kuličkování, oslava Dne Země, návštěva ZD,
sázení vrbiček a péče o květinové truhlíky
- Přijdu k zápisu – zejména hry na školu s vyzkoušením různých školních
dovedností
- Cesty za poznáním - děti přinášely různé zajímavé předměty (kamínky, kůru, )
učily se orientovat v obci, mapě, pozorovaly přírodu, ..
- Týden dětských radostí – již několik let tradiční úspěšný Den dětí na školní
zahradě, celodenní výlet na farmu, sluníčkový den, ..
Akce mateřské školy ve školním roce 2015:
9.9.
25.9.
14.10.
23.10.
29.9.
4.11.
13.11.
29.11.
16.12.
18.12.
18.2.
25.2.
5.3.
17.3.
31.3.
3.4.
16.4.
22.4.
6.5.
11.- 15.5.
21.5.
1.6.
2.6.
10.6.
12.6.
25.6.

Balónková slanost
Sportování s DA-BOu
Pohádka „Sousedská „ s písněmi p.Skoumala
Hrátky nejen s cibulí (i pro rodiče)
Eko program - Zelenina neroste v obchodech
Eko program – Čáry, máry babky kořenářky
Sportování s DA_Bou
adventní zpívání v kostele sv.Mikuláše
Zdravá abeceda pod vedením lektorek projektu
Zpívání pro seniory ze Senior klubu Krašovice
Písničky z pohádek
Eko program – Les pohádek
Sportování s DA_Bou
Jarní okénko – fotografování dětí
Návštěva „malérečky“ – zdobení vajíček voskovou technikou
Čechova stodola – galerie lidových tradic a zvyků
Exkurze v ZD ke Dni Země
Den Země – sázení vrb na školní zahradě
Besídka ke Dni matek
Cesty za poznáním – Na Homola, Ke Svatošům, do Zhořského lesa
Sportování s DA_BOu
Den dětí – hry a soutěže na školní zahradě
Výlet na Kozí farmu a farmu Čapí letka
Návštěva ZŠ – výstava žákovských prací z hodin výtvarné výchovy
Návštěva včelaře, včelí stezka
Vyřazení nejstarších dětí z MŠ.
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Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2014 ( bez pers. přehledu)
Zřizovatel: Město Krásná Hora nad Vltavou
Příspěvková organizace
1) Přehled finančního majetku k 31.12.2014:
v Kč
Základní běžný účet
Účet fondu odměn
Účet rezervního fondu
Účet FKSP
Pokladna FKSP
Pokladna

992 554,70
150 434,52
92 384,81
33 772,80
14 753
27 799

Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2014:
iPady
42 471
Chladnička Whirlpool
7 986
Sekačka MTF 4820
9 590
PC sestava ředitelna
14 762
Pinnacle Studio
9 680
ŠJ-krouhač zeleniny 300
16 289,02
Vysavač Kärcher
5 190,90
Ozvučovací sestava Yamaha
15 500,60

v Kč

2) Pohledávky a závazky k 31.12.2014:
Poskytnuté provozní zálohy účet 314 – elektřina, lyžařský výcvik ve výši 103 260 Kč.
Pohledávka předmětem právního sporu:
Pohledávka finanční hotovosti za Mgr. Císařem účet 377 ve výši 66 643,50 Kč.
Závazky k 31.12.2014:
Nezaplacené došlé faktury účet 321 ve výši 96 324,70 Kč, nejsou dlouhodobé.
Mzdové účty 331,336,342,378 ve výši 610 817 Kč.
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů
3) Tabulka č. 1 Rozpočtové příjmy
Ukazatel
Rozpočet
schvál.
Provozní dotace
1 100 000
Provozní dotace mzdy
Dotace na mzdy,ONIV, ICT
7 216 168
MŠ – příspěvky
ZŠ – nájem tělocvična
ZŠ – sběr papíru+výtěžky
ŠJ – stravné
ŠD – příspěvky
Kroužky
Příjmy z úroků
Zúčtování fondů
Ostatní příjmy
Celkem příjmy
8 316 168
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Rozpočet
upravený
827 136,08
141 069
7 434 076
42 360
41 660
34 292
665 584
43 300
17 400
4 204,88
67 597
45 822
9 364 500,96

v Kč
Skutečnost
860 944,20
220 723
7 459 592
35 250
47 200
36 881
712 604
40 643
16 100
1 049,20
141 526
81 864,25
9 654 377,25

4) Tabulka č. 2 – Rozpočtové výdaje
Ukazatel
Rozpočet
schválený
MŠ
1 261 017
ZŠ
5 805 141
ŠJ
780 986
ŠD
469 024
Ostatní výdaje
Celkem
8 316 168

v Kč
Rozpočet
upravený
1 340 316,29
5 857 882,65
1 587 974,71
470 924,99
80 722
9 337 820,64

Skutečnost
1 340 316,29
6 108 570,49
1 587 974,72
470 924,99
80 722
9 588 508,49

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
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

v Kč
9 654 377,25

7 459 592

7 283 309
176 283

Dotace provozní od obce
Dotace na mzdy od obce
Dotace na odpisy HIM
Poplatky od zák. zástupců dětí
z toho: MŠ
35 250
ŠD
40 643
Kroužky

860 944,20
220 723
0
75 893

16 100

Tržby za služby – ŠJ stravné
Nájemné tělocvična
Ostatní příjmy – úroky
Výtěžek
Sběr papíru
Ostatní

712 604
47 200
1 049,20
23 483
13 398
81 864,25

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
e) nemoc
f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce)
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141 526,10
0
9 588 508,49
0
9 588 508,49
5 503 801
166 374
1 922 775
77 777

21 134
860 944,70

ostatní náklady (vlastní prostředky)
ŠJ – potraviny
g) odpisy DHIM
Náklady hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření

335 211
700 491,79
0
0
65 868,76

6) Tabulka č. 2 – hospodaření s prostředky Střed. kraje mzdy+ONIV UZ 33353
v Kč
Rozpočet hospodaření
Účet
Skutečnost k 31.12.2014
Spotřeba materiálu
501
54 729
Ostatní služby
518
13 368
Mzdové náklady
521
5 326 401
Zákonné odvody
524
1 803 794
Zákonné pojištění
525
22 282
Odvody FKSP
527
53 055
Drobný hmotný majetek
558
9 680
Náklady celkem
7 283 309
Poskytnutá dotace od Středočeského kraje
672
7 283 309
Tabulka č. 3– hospodaření s prostředky ICT nás baví UZ 33 019
Rozpočet hospodaření
Mzdy
Zákonné odvody
Náklady celkem
Poskytnutá dotace

v Kč
Skutečnost k 31.12.2014
32 160
10 200
42 455
176 283

Účet
521
524

7) Tabulka č. 4 – hospodaření s prostředky od města - provoz
v Kč
Rozpočet hospodaření

Účet

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie (pevná paliva, elektřina, vodné,stočné)
Oprava a údržba
Cestovné
Ostatní služby (telefonní poplatky, bezpečnost
práce, poštovné,školení)
Drobný hmotný majetek
Náklady celkem
Poskytnutá dotace v roce 2013

Skutečnost
k 31.12.14
384 951,42
267 734
16 927
17 272

501
502
511
512
518
558

124 566,26
49 493,92
860 944,60
860 944,60

672

Tabulka č. 5 – hospodaření s prostředky od města – mzdy
Rozpočet hospodaření
Mzdové prostředky- platy
Zákonné odvody
Zákonné pojištění
FKSP – příspěvky
Náklady celkem

Účet
521
524
525
527
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v Kč
Skutečnost k 31.12.14
166 374
52 188
676
1 485
220 723

Poskytnutá dotace na mzdy (+ převod z r.13)

672

394 842

Převod do roku 2014
Tabulka č. 6 – hospodaření s prostředky od města – odpisy
Rozpočet hospodaření
Náklady – odpisy celkem
Náklady celkem
Dotace na odpisy

Účet
551
672

174 119

v Kč
Skutečnost k 31.12.14
0
0
0

8) Tabulka č. 7 – hospodaření s ostatními prostředky
v Kč
Rozpočet hospodaření

Účet

Spotřeba materiálu + ŠJ potraviny
Cestovné
Občerstvení
Služby
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
558
602
603
662
649
648

Skutečnost
k 31.12.14
704 135,53
283
2 451
23 778,27
172 544,24
903 192,04
674 099
47 200
1 049,20
117 961
141 526,10
981 835,30
78 643,26

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: 16. 3. 2015
Zpracovala: Vladimíra Jirásková

Mgr. Eva Šedivá, ředitelka školy

22

