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Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok

2013 -2014

Část I.
Základní charakteristika školy
a) Název školy :
Sídlo
:
Právní forma :
IČO
:

Základní škola a Mateřská škola Dražice , okres Tábor
391 31 Dražice 57
Příspěvková organizace
750 00 580

b) Zřizovatel školy : Obec Dražice
právní forma : obec , IČO : 00252239
391 31 Dražice 57
c) Ředitelka školy :
.

Mgr.Marcela Vosátková, bydliště :B. Němcové 2169, Tábor

d) Odloučená pracoviště : Mateřská škola , 391 31 Dražice 196 (od 1.1.2003 )
e) Seznam součástí , které škola sdružuje :
1. Mateřská škola
kapacita : 56 dětí
2. Základní škola
kapacita : 70 žáků
3. Školní družina
kapacita : 50 žáků
4. Školní jídelna
kapacita : 100 jídel
5. Výdejna stravy MŠ
kapacita : 56 jídel

IZO : 107 535 661
IZO : 107 722 470
IZO : 114 900 248
IZO : 102 415 722
IZO : 163 101 400

f) Studijní program , podle kterého škola vyučuje :
Základní škola č.j. 16847/96-2
Tvořivá škola – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

g) Charakteristika školy
V 1.- 4. ročníku byli žáci vzděláváni podle vzdělávacího programu s názvem
Tvořivá škola.
Základní škola pracovala jako málotřídní škola se čtyřmi ročníky, které byly
členěny do dvou tříd. Celkově naší školu navštěvovalo 36 žáků. Výchovně-vzdělávací
systém byl doplněn činností 1 oddělení školní družiny, kroužky školní družiny a
kroužky externích pracovníků. Celkový počet kroužků byl ve školním roce 2013/2014
s různým zájmovým zaměřením.
Jedná se o venkovskou školu, kterou navštěvují i žáci z okolních obcí. Škola má
velmi dobrou dopravní dostupnost pro místní i dojíždějící žáky.

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za 1.st.

Počet žáků

Dívky

Chlapci

Třídní učitel

5
7
13
11
0
36

4
5
7
4
0
20

1
2
6
7
0
16

Mgr. Vosátková
Mgr. Vosátková
Mgr. Králová
Mgr. Králová
0
0

Školní kuchyně i jídelna se nacházejí v budově a žáci nemusí nikam přecházet. Pro
rozvoj sportovních a mimoškolních aktivit škola disponuje cvičebnou a v areálu školy je
i víceúčelové travnaté hřiště.
h) Další záměr , orientace a trend vývoje školy:
I v následujícím období škola připravuje rozmanitý plán činností zaměřených na
upevňování dětských kolektivů a doplnění výukových činností doprovodnými akcemi
(exkurze, tematické výlety, projekty).
Poskytuje dostatek možností a uplatnění pro žáky talentované /školní i mimoškolní
soutěže, zajímavé projekty a různorodé mimoškolní činnosti/.
Žákům s výukovými problémy a diagnostikovanými poruchami učení je věnována
individuální péče /spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami v Táboře a SPC
v Týně nad Vltavou, zpracovávání individuálních plánů, speciální péče ve vyučovacích
hodinách, v kroužku nápravy výukových obtíží a v kroužku nápravy řečových obtíží.
Strategickým zaměřením bylo zaměření na sportovní pohybové aktivity žáků. Do těchto
aktivit se mohli žáci zapojovat prostřednictvím kroužků. Záměrem bylo vést žáky k péči o
vlastní zdraví a zvyšování tělesné kondice.
.
Jazykové vzdělávání – zabezpečování kvalitní úrovně výuky cizího jazyka/ angličtiny/.Od
1. ročníku – kroužek Aj (1 hodina týdně), od 3. ročníku výuka angličtiny dle učebního
plánu aprobovanou učitelkou. Je kladen důraz na výběr kvalitních učebnic a učebních
pomůcek. Snažíme se zajistit návaznost výuky na spádovou školu. Bylo věnováno více
času praktickému využití Aj pro komunikaci a projektovou činnost. Naší školu navštívilo
Anglické divadlo s rodilým mluvčím.
Práce s informacemi – využívání žákovské knihovny (dostatečný výpůjční provoz),
zabezpečování dostatku odborné literatury, doplňování nových titulů, půjčování dětských
časopisů Sluníčko, Mateřídouška.
Práce s interaktivními tabulemi, využívání ve výuce i v mimoškolních aktivitách.
Zařazování do výuky práci na počítačových sítích (připojení na internet, využívaní
výukových programů, aktuální vyhledávání informací-tablety).
Hodnocení žáků – prosazování zásady pozitivního hodnocení žákovských prací, příprava
žákovských a učitelských portfolií jako dalších možností hodnocení práce žáků i jejich
pedagogů, zvyšování podílu žáků na hodnocení žáků i na sebehodnocení.

Evaluaci výsledků školy nadále zjišťovat pomocí srovnávacích testů a evaluačních
dotazníků pro žáky a jejich rodiče. Umožnění slovního hodnocení dětem s poruchami
učení.
Mimoškolní aktivita žáků – zapojení většiny žáků do činností zájmových kroužků, dobrá
spolupráce se Sdružením rodičů, příprava odpoledních i víkendových akcí / přespávání
ŠD/ , projektové aktivity – Týden na kolejích, Den země, Den stromů, Naše rodina,
Knoflíková válka, tvořivé dílny / vánoční a velikonoční, Hallowenské dlabání dýní /, Den
dětí, lampiónový průvod, Indiánská show ………

Škola zabezpečuje tyto mimoškolní a volnočasové aktivity :
Zájmové kroužky

Sborový zpěv
Taneční kroužek
Kroužek Aj
Kroužek dovedných rukou
Kroužek dramatický
Kroužek nápravy výukových a řečových obtíží
Zábavné čtení

Prezentace školy na veřejnosti – vystupování dětí s kulturním programem na veřejných
akcích / Vítání občánků, sportovní akce AŠSK, Vánoční besídka, Den otevřených dveří,
Jarní muzicírování, Květnová neděle se ZŠ a MŠ, beseda s panem starostou, sportovní
soutěže. Aktualizace informací na školních a obecních webových stránkách i v obecním
periodiku „ Dražický občasník „ .

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – účelné využívání nabízených školení a
kurzů, efektivní používání získaných poznatků, zvyšování kvalifikace pedagogických
pracovníků, zavádění moderních pedagogických směrů.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků včetně
řídících
M. Vosátková M. Králová
J. Salabová
V. Packová
M. Nosková
V. Packová
M. Barboříková M. Barboříková R. Samcová
H. Krátká
-

Funkční studium Praha
Žák s narušenou komunikační schopností
Kurz zdravotník ( MIMONI )
Kurz konceptuálního učení
Kurz konceptuálního učení
Práce s rodinou žáka se ZP
Grafomotorika u dětí předškolního věku
Dramatická výchova u předškolních dětí a dětí 1. ročníku ZŠ
Dny moderní kuchyně s Limonií
přijata Pedagogická fakulta ČB (bakalářské studium MŠ)

Všichni pedagogičtí pracovníci a většina nepedagogických pracovníků se zúčastnila
přednášky Mgr. Mariky Kropíkové ( PORCETA ) : Komunikace žák- učitel, kolega –
kolega, učitel - rodič

Materiálně technické zabezpečení – ve spolupráci se zřizovatelem plánovité
zabezpečování údržby a modernizace školy, zlepšování pracovního a kulturního prostředí
pro zaměstnance a žáky.

Ve školním roce 2013 / 2014 byly realizovány tyto akce:
Mateřská škola- zakoupení 2 televizorů do tříd MŠ
výměna bojleru ve výdejně MŠ
instalace protiskluzových pásů před budovou MŠ
zakoupení závěsů a záclon do obou tříd
zakoupeny varhany
zakoupena lednice pro zaměstnance
nainstalováno mlhovadlo na zahradě MŠ
doplněn a obnoven didaktický materiál pro práci s dětmi
vymalování ostění po výměně oken, šaten, umýváren a toalet

Základní škola- doplněno počítačové vybavení
instalace synology
výměna toalet
výměna oken v celé budově
částečné zateplení stropů nad ŠD
vymalování kuchyně

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělávání
a) Prospěch žáků ve škole
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za 1.st.

Počet žáků
5
7
13
11
0
36

Prospělo s vyzn.
5
7
11
9
0
32

Ve školním roce 2013/2014 naše škola neměla 5. ročník.

Prospělo
0
0
2
2
0
4

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

Chování za školní rok 2013/2014

Za 1. pololetí byla udělena kárná opatření :
2 napomenutí třídního učitelé – časté zapomínání domácích úkolů, školních pomůcek

Za 2. pololetí byla udělena kárná opatření :
3 napomenutí třídního učitelé – opakované zapomínání školních pomůcek

Za první pololetí byly uděleny pochvaly :
1 pochvala třídního učitelé – za vzorný prospěch a chování

Za druhé pololetí byly uděleny pochvaly :
2 pochvaly třídního učitelé – za práci pro třídní kolektiv, za vzorný prospěch a chování

b) Snížený stupeň z chování
Tento šk. rok

2013/2014

Minulý šk. rok

2012/2013

Stupeň chování

Počet

Procento

Počet

Procento

2
3

0
0

-

0
0

-

c) Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
0

Minulý školní rok
0

d) Plnění učebních osnov a učebních plánů
Ve všech ročnících bylo učivo podle školního vzdělávacího programu splněno.

Vzdělávací
oblasti

Vyučovací předmět

Jazyk a
Český jazyk a literatura
jazyková
Anglický jazyk
komunikace
Matematika a její aplikace
Informační a Informatika
komunikační
technologie
Prvouka
Člověk a jeho
Vlastivěda
svět
Přírodověda
Umění a
kultura

Člověk a
zdraví

1.

2.

1. stupeň
Využití
3. 4. 5. 1. - 5. ročník disponibilní
časové
ŠVP RVP
dotace

9

9

9

7

7

41

35

6

3

4

3

10

9

1

5

5

5

24

20

4

1

1

1

0

12

2

12

1

10

0

5

0

4

5

0
2

2

2
2
2

2
2

6
4
4

2

2

8

Výtvarná
výchova

1

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

5

2

2

2

2

2

10

Tělesná
výchova
Výchova ke
zdraví

Člověk a svět Pracovní
činnosti
práce
minimální počet hodin v ročníku
maximální počet hodin v ročníku
naše dotace

1

2

0
1

1

1

1

1

5

18 18 22 22 22
22 22 26 26 26

102
122

20

118

21

25

26

26

e) Údaje o zařazování dětí
Žáci, kteří byli doporučeni PPP v Táboře a v Týně nad Vltavou do výuky ve
specializovaných třídách, budou zařazeni jako integrovaní do určených tříd naší školy.
Žáci prospěchově slabší a žáci s poruchami učení byli podle potřeby zařazováni do
speciálních kroužků s individuální péčí mimo vyučování.

Část III.
Údaje o pracovnících školy
a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů
Mgr. Marcela Vosátková – 1. stupeň ZŠ
Mgr. Alena Tůmová

– 1. stupeň ZŠ

Mgr. Marcela Králová

– 2. stupeň ZŠ ( Čj,D )

b) Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu
Tento školní rok
0

Minulý školní rok
0

c) Počet pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli
Noví zaměstnanci :
Mgr. Marcela Vosátková – od 1. 8. 2013 ředitelka školy
Mgr. Marcela Králová – třídní učitelka II. třídy
Mgr. Miloslava Nosková – asistent pedagoga MŠ

d) Počet pracovníků v důchodovém věku, nekvalifikovaných

Tento školní rok
Důchodový věk
Nekvalifikovaní

0
2

Jaroslava Salabová, vychovatelka ŠD - nesplňuje požadovanou kvalifikaci pro výuku
tělesné výchovy v ZŠ
Mgr. Marcela Králová – aprobace 2. stupeň ( Čj, D), přijata na doplňující celoživotní
vzdělávání pro 1. stupeň

e) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Příjmení
Vosátková
Králová
Tůmová
Salabová
Packová
Nosková
Krátká
Samcová
Nováková
Fuková
Mužáková
Barboříková
Vojnarovičová
Samcová

Jméno
Marcela
Marcela
Alena
Jaroslava
Věra
Miloslava
Hana
Renata
Blanka
Jitka
Jana
Martina
Markéta
Marie

Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Mgr.

Bc.

Kvalifikace
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ – Čj,D
1. stupeň ZŠ
vych. SPgŠ
uč. MŠ / SPgŠ /
asistent pedagoga MŠ
uč. MŠ SPgŠ
ved.ŠJ/ adm.prac.
uklízečka, provozní MŠ
vedoucí kuchařka
kuchařka
uč. MŠ / SPgŠ/
uč. MŠ/JCU
uklízečka ZŠ

Část IV.
Výkon státní správy
Zápis k povinné školní docházce proběhl dne 24. 1. 2014. K zápisu se dostavilo 13 dětí.
2 dětem byl ředitelkou školy odložen nástup povinné školní docházky o 1 rok, 1 dítě bylo
přezazeno do Logopedické základní školy v Týně nad Vltavou, 1 dítě přešlo na základní školu
do Tábora.

Rozhodnutí ředitele
Odklad školní docházky
Přijetí k základnímu vzdělávání
Zařazení do MŠ
Prominutí úplaty
Přeřazení do jiné školy

Počet
2
9
14
0
2

Počet odvolání
0
0
0
0
0

Část V.
Další údaje o škole
Škola vykazovala dobré výsledky v tomto školním roce ve výchovně vzdělávací práci i
v práci mimoškolní. Ukončila projekt EU- peníze školám.
Pestrá byla činnost zájmových kroužků. Dramatický kroužek nastudoval několik pohádek
s maňásky a předvedl je nejen školákům, ale i dětem z mateřské školy. Rovněž kroužky při
školní družině vykazovaly bohatou činnost. V kroužku dovedných rukou se scházelo
průměrně 20 žáků, pracovali s netradičními materiály nejen ve škole, ale i v přírodě a jejich
vydařené práce zdobí prostory školní budovy. Taneční kroužek připravil vystoupení na
Vánoční besídku, předtančení na Ples sportovců a na Květnové setkání se ZŠ a MŠ. Hudebně
nadaní žáci se realizovali v kroužku sborového zpěvu. V kroužku Aj se prvňáčkové a
druháčkové seznamovali se základy angličtiny. Nezapomněli jsme ani na rozvoj čtenářské
gramotnosti. O to se postaral kroužek Zábavné čtení.
Žákům byly pravidelně nabízeny knihy různých nakladatelství.
V listopadu 2013 jsme začaly na naší škole realizovat projekt Škola nanečisto. Během 5
setkání jsme se snažily našim budoucím prvňáčkům přiblížit jejich budoucí školu.
Minimální preventivní program
V rámci plnění Minimálního preventivního programu se pedagogičtí pracovníci zúčastnili
přednášky s představitelkou společnosti PorCeTa na téma komunikace mezi učitelem a žákem
a mezi učitelem a rodičem. Naše škola se dlouhodobě zaměřuje a záměrně posiluje dobré
vztahy mezi žáky a učiteli a mezi učiteli a rodiči. Vzhledem k velikosti a počtu žáků ve škole
jsou případné sociálně patologické jevy rozpoznávány ve velmi krátké době a řešeny ve
spolupráci s rodiči , příp. i se školskou radou. Pobyt ve Škole v přírodě napomohl poznání dětí
v jiném než školním prostředí a došlo k méně formálním kontaktům i mezi rodiči a učiteli. Ze
své pozice můžu zkonstatovat, že na poli primární prevence je o naše žáky postaráno, větší
službu by nám udělali důslednější rodiče.

Velmi pěkných úspěchů dosahovali naši žáci i ve sportovních soutěžích :
Andrea Rypáčková 1.ročník
Andrea Rypáčková 1 ročník
Vybíjená 4.ročník
Florbal Chotoviny
Mcdonalds Cup 1.-3.ročník
Mcdonalds Cup 4.-5.ročník

-

1. místo Večerní běh Táborem
1. místo Atletický čtyřboj
5. místo
9. místo
6. místo
13. místo

