_______________________
razítko školy

Výroční zpráva o činnosti školy
školní rok 2016/2017

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
75000580

b) Zřizovatel:
Sídlo
Právní forma
IČO

Obec Dražice
391 31 Dražice 166
Obec
00252239

c) Ředitelka školy:

Mgr. Marcela Vosátková
bytem B. Němcové 2169,
390 02 Tábor

d) Odloučená pracoviště:

Mateřská škola
391 31 Dražice 196 (od 1. 1. 2003)
Věra Packová – zástupování ředitelky školy

Vedoucí učitelka MŠ

e) Seznam součástí, které škola sdružuje:
1. Mateřská škola
kapacita:
2. Základní škola
kapacita:
3. Školní družina
kapacita:
4. Školní jídelna
kapacita:
5. Výdejna stravy MŠ
kapacita:

72 dětí
70 žáků
65 žáků
130 jídel
72 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:
Kromě klasické „školní“ výuky se učení žáků odehrává i mimo budovu školy, vždy s cílem
vhodného doplnění učiva nebo s důrazem na tvorbu klíčových kompetencí. V 1. – 5. ročníku
jsou žáci vzděláváni podle vzdělávacího programu s názvem Tvořivá škola. Základní škola
v Dražicích je škola málotřídní s pěti ročníky.
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Jedná se o venkovskou školu, kterou navštěvují i žáci z okolních obcí. Škola má velmi
dobrou dopravní dostupnost pro místní i dojíždějící žáky.
Celkem naši školu ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 58 žáků. Ve druhém pololetí se
jedna žákyně 1. ročníku odstěhovala.
V budově základní školy jsou tři učebny, školní družina, šatna a školní jídelna. Výchovněvzdělávací systém je doplněn činností dvěma odděleními školní družiny, kroužky školní
družiny a kroužky externích pracovníků. Nabídka kroužků byla ve školním roce 2016/2017
s různým zájmovým zaměřením.
Provoz školní družiny je ráno zajištěn od 6,00 hodin. V odpoledních hodinách školní družina
zajišťuje provoz od 11,40 – 16,15 hodin.
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. V letošním školním roce začala výstavba tělocvičny. Tělocvična
by měla být dokončena v srpnu 2018.
Součástí základní školy je i mateřská škola. V budově mateřské školy jsou tři třídy s hernou,
ložnicemi a dvě výdejny jídla. Provoz mateřské školy je zabezpečen od 6,00hodin do
16,00hodin.
O školních aktivitách jsou rodiče informováni na pravidelných schůzkách, na webových
stránkách a na nástěnce v základní a mateřské škole.
Základní škola školní rok 2016/2017
Tab. 1 – Počty žáků v jednotlivých třídách a třídní učitelé
Ročník
Počet žáků
Dívky
Chlapci
1.
20 (1)
11(1)
9
2.
17
11
6
3.
9
4
5
4.
5
4
1
5.
7
5
2
Celkem za 1. st.
58 (57)
35(34)
23

Třídní učitel
Mgr. Volková
Mgr. Bozadžievová
Mgr. Bozadžievová
Mgr. Makovcová
Mgr. Makovcová
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Žákyně prvního ročníku se po 1. pololetí přestěhovala.
h) Další záměr, orientace a trend vývoje školy:
V období školního roku 2016/2017 škola připravila rozmanitý plán činností zaměřených
na upevňování dětských kolektivů, který byl doplněn výukovými doprovodnými akcemi
(exkurze, tematické výlety, projekty, přednášky).
Poskytuje dostatek možností a uplatnění pro žáky talentované (olympiády, školní i
mimoškolní soutěže, zajímavé projekty a různorodé mimoškolní činnosti).
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována individuální péče (spolupráce
s PPP v Táboře, SPC v Týně nad Vltavou, SPC Strakonice). Podle potřeby byly
zpracovány plány pedagogické podpory a individuálních plány. Těmto žákům byla podle
potřeby věnovaná individuální péče ve vyučovacích hodinách, v doučování).
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.
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Jazykové vzdělávání – zabezpečování kvalitní úrovně výuky cizího jazyka - angličtiny.
V 1. a 2. ročníku – kroužek Aj (1 hodina týdně), od 3. ročníku výuka angličtiny dle
učebního plánu. Žáci 4. a 5. ročníku mají možnost navštěvovat Aj kroužek – konverzace.
Jak kroužky Aj, tak i výuka Aj na základní škole je zajištěna kvalifikovaným pedagogem.
Je kladen důraz na výběr kvalitních učebnic a učebních pomůcek. Snažíme se zajistit
návaznost výuky na spádovou školu (ZŠ Zborovská, Tábor).
Bylo věnováno více času praktickému využití Aj pro komunikaci a projektovou činnost.
Naše škola navštívila Anglické divadlo s rodilým mluvčím – hotel Palcát Tábor, v dubnu
proběhl ve 3., 4. a 5. ročníku Anglický aktivní týden s rodilým mluvčím.
Práce s informacemi – využívání žákovské knihovny, zabezpečování dostatku odborné
literatury, doplňování nových titulů knih, půjčování dětských časopisů ABC, Svět na
dlani, 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 vlastním hodnocení. Umožnění slovního
hodnocení dětem s poruchami učení.
V letošním školním roce proběhlo testování žáků 5. ročníku z matematiky, českého
jazyka a kombinovaných výchov.
Výsledky testování
Český jazyk - průměrná úspěšnost žáků školy: 76%
Matematika - průměrná úspěšnost žáků školy: 65%
Kombinované výchovy – průměrná úspěšnost žáků školy: 74% (Hv, Vv, Pč)

Mimoškolní aktivita žáků – zapojení většiny žáků do činností zájmových kroužků, dobrá
spolupráce se Sdružením rodičů, příprava odpoledních i víkendových akcí (přespávání
ŠD), projektové aktivity – Martinské putování, Aktivní anglický týden, Učíme se
v přírodě, Zkus to zdravě, Ovoce a zelenina do škol, Naše rodina. Ve spolupráci se
Sdružením rodičů proběhly následující akce: Cesta kolem světa, tvořivé dílny (vánoční a
velikonoční dílna), Halloweenské dlabání dýní, Adventní jarmark, lampiónový průvod,
Den země, Den dětí.

Škola zabezpečuje tyto mimoškolní a volnočasové aktivity:
Zájmové kroužky:

Kroužek taneční – v rámci ŠD
Kroužek vaření – v rámci ŠD
Kroužek přírodovědný, zaměření na myslivost
Kroužek Aj – 1. a 2. ročník
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Kroužek Aj konverzace – 4. a 5. ročník
Kroužek dovedných rukou – v rámci ŠD
Kroužek dramatický
Kroužek florbalu
Kroužek keramický
Kroužek gymnastický
Náboženská výchova – nepovinný předmět

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – účelné využívání nabízených školení a
kurzů, efektivní používání získaných poznatků, zvyšování kvalifikace pedagogických
pracovníků, zavádění moderních pedagogických směrů.

Krátkodobé kurzy:
Název kurzu

Pracovník

Učení Nemučení – kritické myšlení
(Praha)
Kyberšikana – Ing. Šmíd (Prachatice)
Kurz poskytování první pomoci
Učení Nemučení – čtenářská
gramotnost (Praha)
Hodnocení jako prvek pozitivní
motivace – NIDV Č.
Budějovice
PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně
PO
Otevíráme dveře ke čtení (čtenářská
gramotnost ) – Bez obav
spolu
…………… - Bez obav spolu
Hyperaktivita v MŠ – NIDV Praha
Individualizace vzdělávání v MŠ - Infra
Konference k 10. výročí Aply autismus

8 (ZŠ)
13(ZŠ, MŠ)
12(ZŠ, MŠ)
6 (ZŠ)

Počet hodin
8
4
4
8

1(ZŠ)

8

1(ZŠ)

8

1(ZŠ)

16

2(ŠD)
1(MŠ)
1(MŠ)
1(MŠ)

16
8
8
8

Všechny paní učitelky základní školy a mateřské školy pravidelně navštěvovaly semináře
a školení k činnosti základní školy, školní družiny a mateřské školy.
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Ve školním roce 2016 / 2017 byly realizovány tyto akce:
Materiálně technické zabezpečení – ve spolupráci se zřizovatelem plánovité
zabezpečování údržby a modernizace školy, zlepšování pracovního a kulturního prostředí
pro zaměstnance a žáky.
Mateřská škola – oprava žaluzií, oprava vnitřní kanalizace
Základní škola – doplněno počítačové vybavení, snížení stropů a výměna osvětlení ve
třídě, nové malby – společné prostory, nový nábytek ŠD, oprava nátěru schodiště ŠD,
obnova vybavení školní kuchyně (sporák), nová kmenová učebna – dotace MŠMT
(navýšení kapacity školy), pokračování ve výstavbě nové tělocvičny

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělávání
a)

Prospěch žáků ve škole – první pololetí školního roku 2016/2017

Tab. 2. Prospěch první pololetí

b)

Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
celkem 1. st.

20
17
9
5
7
58

Prospěl/a s
vyznamenáním
I. pololetí
20
17
8
4
6
55

Prospěl/a
I. pololetí

Neprospěl/a
I. pololetí

0
0
1
1
1
3

0
0
0
0
0
0

Prospěch žáků ve škole – druhé pololetí školního roku 2016/2017

Tab. 3. Prospěch druhé pololetí
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
celkem 1. st.

19
17
9
5
7
57

Prospěl/a s
vyznamenáním
II. pololetí
19
17
8
3
5
52
5

Prospěl/a
II. pololetí

Neprospěl/a
II. pololetí

0
0
1
2
2
5

0
0
0
0
0
0

c)

Chování ve školním roce 2016/2017
1. pololetí - kárná opatření:
1 důtka třídního učitele (3. ročník) - nevhodné chování vůči spolužákům, časté
zapomínání školních pomůcek a domácích úkolů
2. pololetí - kárná opatření:
nebyla udělena žádná kárná opatření
Za 2. pololetí byly uděleny pochvaly:
1 pochvala třídní učitelky (2. ročník) – Krajské kolo recitační soutěže (1.- 5. místo),
atletická olympiáda
1 pochvala ředitelky školy (5. ročník) – okresní kolo Matematické olympiády (3. místo),
morální vzor ostatním spolužákům

Tab. 4. Snížený stupeň z chování

Stupeň chování
2
3

d)

Školní rok
2016/2017

2016/2017

Počet
0
0

Procento
-

Předešlý školní
rok
2015/2016
Počet
0
0

2015/2016
Procento
-

Počet neomluvených hodin v roce 2016/2017
Tab. 5. Celkový počet neomluvených hodin
Školní rok 2016/2017
0
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Předešlý školní rok 2015/2016
0

e) Plnění učebních osnov a učebních plánů
Ve všech ročnících bylo učivo podle školního vzdělávacího programu splněno.
Tab. 6. Plnění školního vzdělávacího programu
Vzdělávací
oblasti

1. stupeň
Využití
disponibilní
1.
2.
3.
4.
5.
1.
5.
ročník
Vyučovací předmět
časové
ŠVP RVP
dotace
8
Český jazyk a literatura 7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 41
33

Jazyk a
jazyková
Anglický jazyk
komunikace
Matematika a její aplikace
Informační a Informatika
komunikační
technologie
Prvouka
Člověk a jeho
Vlastivěda
svět
Přírodověda
Výtvarná
Umění a výchova
kultura
Hudební
výchova
Tělesná
Člověk a výchova
zdraví
Výchova ke
zdraví
Člověk a svět Pracovní
činnosti
práce

Minimální počet hodin v ročníku
Maximální počet hodin v ročníku
Naše dotace

3 3+1 3
4 4+1 4+1 4+1 4+1

2

2

1

10

9

1

24

20

4

1

0

12

2

12

1

10

0

5

0

1

1

1+1 2
1+1 2

0
6
4
4

2

1 1+1 2

2

8

1

1

1

1

1

5

2

2

2

2

2

10
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

f) Údaje o zařazování dětí
Žáci, kteří byli doporučeni SPC ve Strakonicích a v Týně nad Vltavou ohledně speciálních
vzdělávacích potřeb pracují s asistentem pedagoga. Žákům prospěchově slabším byla podle
potřeby nabídnuta individuální péče mimo vyučování. Ve školním roce 2016/2017 na škole
dále pokračovala ve své práci asistentka pedagoga v 5. ročníku. Od 7. 11. 2016 nově na naší
škole začala působit asistentka pedagoga v 1. ročníku.
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Část III.
Údaje o pracovnících školy
a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů:
Mgr. Marcela Vosátková

1. stupeň ZŠ (ředitelka školy)

Mgr. Jana Bozadžievová

speciální pedagogika, učitelství 1. stupeň ZŠ

Mgr. Olga Makovcová

speciální pedagogika, učitelství 1. stupeň ZŠ

Mgr. Pavlína Camrdová

1. stupeň ZŠ

Mgr. Jana Volková

1. stupeň ZŠ

Věková struktura pedagogických pracovníků
(počet fyzických osob ke dni 31.8 2017)
věk
počet

do 30
0

31 - 40
3

41 - 50
1

51 - 60
4

61 – a více
0

Průměrný věk pedagogického sboru je 45,4 roků.
Na základní škole působí další pedagogičtí pracovníci – 2 vychovatelky ŠD, 2 asistentky
pedagoga.
Provoz pak zajišťují správní zaměstnanci (hospodářka školy, školnice, uklízečka) a
pracovnice školní jídelny (vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka a kuchařka).
b) Změny v pracovním obsazení:
Markéta Koutenská – uklízečka MŠ
Lenka Tonová – kuchařka ŠJ
Ukončení pracovního poměru:
2 pedagogičtí pracovníci
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:
Tab. 9. Personální zabezpečení činnosti školy
Příjmení
Jméno
Vosátková
Marcela
Jana
Bozadžievová
Olga
Makovcová
Pavlína
Camrdová
Jana
Volková
Salabová
Jaroslava
Richtrová
Jitka
Pošvářová
Zuzana
Packová
Věra
Čechová
Iva
Krátká
Hana
Barboříková
Martina
Tomášová
Veronika
Samcová
Marie
Soldátová
Zdeňka
Koutenská
Markéta
Kučerová
Marta
Fuková
Jitka
Tonová
Lenka

Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Bc.

Bc.
Bc.

Ing.

Kvalifikace
1. stupeň ZŠ
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
vychovatelství SPgŠ
vychovatelství
ped. – Bi,Nj
uč. MŠ /SPgŠ/
uč. MŠ /SPgŠ/
uč. MŠ /SPgŠ/
uč. MŠ /SPgŠ/
uč. MŠ /UJAK/
uklízečka ZŠ
školnice MŠ
uklízečka MŠ
vedoucí ŠJ/admin. prac.
vedoucí kuchařka ŠJ
kuchařka ŠJ

Údaje o školské radě:
Na škole pracuje šestičlenná školská rada zřízená podle §167 zákona 561/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a vykonávající činnost podle §168 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Školská rada zve na svá jednání ředitelku školy, společně konzultují výsledky a další
směřování školy a projednávají příslušné dokumenty.

Část IV.
Výkon státní správy
Zápis k povinné školní docházce proběhl dne 7. 4. 2017. K zápisu se dostavilo 14 dětí. Ředitelka
školy povolila 2 odklady nástupu povinné školní docházky.
Zápis do první třídy probíhá ve dvojici učitel – budoucí prvňáček. S doprovodem rodiče tato dvojice
ukazuje, co umí. Následně doprovázející učitel, v případě potřeby, upozorňuje rodiče, co je potřeba
před nástupem do školy s dítětem probrat. Jedná se především o správnou mluvu (doporučení
logopedických náprav) a sebeobsluhu (obouvání, oblékání).
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Tab. 10. Přehled rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele
Odklad školní docházky
Přijetí k základnímu vzdělávání
Přeřazení do jiné školy

Počet
2
12
0

Počet odvolání
0
0
0

Část V.
Další údaje o škole
Ve školním roce 2016/2017 vykazovala naše škola velmi dobré výsledky ve výchovně vzdělávací
práci i v práci mimoškolní. Výuka v hodinách byla řízena podle didaktických zásad
od jednoduchých jevů ke složitějším. Účelně byla zařazována výuka frontální, skupinová, párová i
individuální, aktivní a prožitkové učení. Žák 5. ročníku získal 3. místo v okresním kole
Matematické olympiády. V dubnových přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia byl jeden žák
5. ročníku úspěšný. Nastupuje ke studiu na Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře. V květnu
proběhlo testování 5. ročníku ČŠI ve třech oblastech – český jazyk, matematika a kombinované
výchovy. Naši žáci v celorepublikovém srovnávání (vzorek žáků) dosahovali velmi dobrých
výsledků.
Informace pro rodiče byly zajištěny pravidelnými schůzkami. Rodiče byli o prospěchu a chování
informováni prostřednictvím notýsků a žákovských knížek. O školních akcích byli rodiče
informováni písemnou formou prostřednictvím notýsků, e-mailů a na webových stránkách školy.
V rámci logopedické prevence naše škola spolupracuje se Speciálně logopedickým centrem v Týně
nad Vltavou a klinickou logopedkou v Táboře Mgr. Ilonou Drápalovou.
Pestrá byla činnost i zájmových kroužků. Dramatický kroužek nastudoval několik pohádek a
předvedl je nejen školákům, ale i dětem z mateřské školy. Na naší škole působil keramický a
gymnastický kroužek. V těchto zájmových útvarech dostali příležitost vyniknout jak manuálně
zdatní žáci, tak i žáci pohybově nadaní. Rovněž kroužky při školní družině vykazovaly bohatou
činnost. V kroužku dovedných rukou se scházelo průměrně 10 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 Setkání důchodců a svými tanečky provázel i závěrečnou
akademii.
Hudebně nadaní žáci se realizovali ve výuce hry na hudební nástroje. V kroužku Aj se prvňáci a
druháci seznamovali se základy angličtiny. Žáci 4. a 5. ročníku v kroužku Aj zdárně rozvíjeli své
konverzační dovednosti. Přírodovědný kroužek pomohl žákům 1. až 5. ročníku poznat mnoho
nového z živočišné i rostlinné říše.
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Zaměřili jsme se na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci si mohli zapůjčit knihy ze školní knihovny,
ale i z knihovny obecní. Žákům byly pravidelně nabízeny knihy různých nakladatelství.
Ve škole byl vyhlášen projekt na podporu čtenářské gramotnosti „Daruj knihu“. Pravidelné
středeční předčítání z řad rodičů a prarodičů mělo u žáků velký ohlas.
Od ledna 2017 jsme pokračovali v projektu „Škola nanečisto“. Během společných 3 setkání jsme
se snažili našim budoucím prvňáčkům přiblížit školu.
Prezentace školy na veřejnosti
V průběhu školního roku reprezentovali žáci naší školu i na veřejnosti. Pokračuje spolupráce se
SPOZ - Vítání občánků, Setkání důchodců, Vánoční besídka, Akademie, Den otevřených dveří ZŠ a
MŠ, Retro výstava. Tyto akce školy se snažily přiblížit obyvatelům obce dění ve škole. Mezi
vydařené akce se zařadily i aktivity Sdružení rodičů (Cesta kolem světa, Svatý Martin, Vánoční
jarmark, Den Země, Den dětí).
Žákyně 5. ročníku si vyzpívaly stříbrné a bronzové místo v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek.
Recitační soutěž proběhla v březnu v Táboře. Žákyně 2. ročníku vyhrála okresní kolo a postoupila
do kraje. Zde v silné konkurenci obsadila 1.– 5. místo.
Hezkou tradicí se stalo novoroční putování malých poutníků, kteří chodí po vsi dům od domu
s písničkou a blahopřáním všeho nejlepšího do nového roku.
V květnu jsme uspořádali velkou výtvarnou výstavu ve Vodárenské věži v Táboře.
Velmi pěkných úspěchů dosahovali naši žáci i ve sportovních soutěžích. Zúčastnili jsme se turnaje
ve florbalu (chlapci i dívky), gymnastické soutěže a atletických soutěží. V atletice jsme obsadili 2. a
3. místo (sprint, vytrvalostní běh).
Žáci se zúčastnili i mnoha jiných sportovních akcí v Táboře – Běh starým městem, Večerní běh
Táborem.
Exkurze, besedy
Ve školním roce se žáci naší školy (4. a 5. ročník) zúčastnili exkurze do Planetária v Praze. Žáci 1.
až 3. ročníku navštívili Sladovnu v Písku s interaktivním programem Stará řemesla. Shlédli jsme
divadelní představení v Táboře i v prostorách školy. Změřili jsme si své znalosti na dopravním hřišti
v Táboře.
Nezapomínáme ani na netradiční výuku anglického jazyka. V dubnu na naší škole proběhl Aktivní
anglický týden s rodilým mluvčím. Na jaře jsme navštívili Anglické divadlo s rodilým mluvčím
v hotelu Palcát v Táboře.
V letošním školním roce byla dětem v MŠ, ale i žákům ZŠ nabídnuta nadstandartní aktivita výuka plavání 1.- 3. ročníku, včetně předškoláků z MŠ.
Využili jsme i dalších nadstandartních aktivit a žáci ZŠ v březnu absolvovali kurz Hravého
lyžování.
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Školní rok jsme završili Přírodovědnou exkurzí, kde jsme poznatky z prvouky a přírodovědy
ověřovali přímo v terénu.
Další akce školy: Po stopách J.V. Duška (projektový den), Mobilní hřiště, Sférické kino, Čerti ve
škole, Bruslení, Česko zpívá koledy, TSG – kvíz v partnerské škole, Svět bubnů.
Environmentální výchova
V prostorách školy a před budovou školy jsou nádoby na tříděný odpad. Žáci jsou vedeni ke
správnému používání těchto nádob a ke správnému třídění odpadu. Škola dbá na vhodnou výzdobu
a informační strategie, vedoucí k posilování EVVO, poskytuje podle možností finanční prostředky
na nákup odborné literatury, vzdělávacích pomůcek a materiálu pro potřeby EVVO.
Pokračovali jsme ve sběru papíru, pomerančové a citronové kůry.
Projekt Ovoce a zelenina do škol napomáhá u žáků naší školy si vybudovat zdravý životní styl.
Cílem je podpořit spotřebu zeleniny a ovoce a dát základy pro zdravý styl celého budoucího života.
Zapojili jsme se do projektu „Zdravá 5“. V rámci projektu Ministerstva zemědělství jsme
absolvovali projektový den - Medové svačinky.
Zavedený pitný režim kombinovaný s akcí Školní mléko a Ovoce do škol má u dětí i u rodičů stále
příznivý ohlas.
Granty a projekty
V květnu naše škola zažádala o podporu z výzvy OP VVV „ Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ. Dne 29. 6. 2017 byla naše žádost kladně
vyřízena.
Minimální preventivní program
Prevence byla zařazena do učiva všech ročníků. Prevenci napomáhají i třídnické hodiny a společné
akce s žáky mimo výuku. Smysluplné trávení volného času naplňuje i školní družina, školní klub a
kroužky – organizované školou nebo působící v budově.
Naše škola se dlouhodobě zaměřuje a záměrně posiluje vztahy mezi žáky a učiteli a mezi učiteli a
rodiči. Vzhledem k počtu žáků ve škole jsou případné sociálně patologické jevy rozpoznávány ve
velmi krátké době a řešeny ve spolupráci s rodiči. Ze své pozice mohu říci, že na poli primární
prevence je o naše žáky dobře postaráno. Spolupráce s rodiči v případě výskytu sociálně
patologických jevů a jejich řešení je na dobré úrovni.
Kontrolní činnost
Dne 22. 11. 2016 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky
vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
Dne 10. 5. 2017 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích. V době kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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Celý školní rok byl završen v červnu Akademií. Rozloučili jsme se se žáky 5. ročníku. Škola zde
prezentovala svoji celoroční práci.

Část VI.
Zhodnocení, závěr
Ve školním roce 2016/2017 nedošlo v naší škole k žádným neočekávaným změnám, které by měly
vliv na chod školy. Klima ve škole hodnotím jako velmi pozitivní.
Škola pracuje koncepčně a dle současných požadavků kladených na moderní výuku. Postupně
řešíme úkoly vyplývající z realizace Rámcového vzdělávacího programu. V souvislosti s těmito
úkoly jsme realizovali řadu školení, ať již individuálních, nebo pro celý pedagogický sbor.
Škola nadále prohlubuje aktivity směřující k tomu, aby se stala kulturně vzdělávacím centrem
v obci.
Z materiálního hlediska bude škola nadále usilovat o revitalizaci vnitřních prostor budovy. Tato
oblast je naší největší rezervou a je třeba se na oblast zlepšení materiálních podmínek stále
soustředit.

Mgr. Marcela Vosátková – ředitelka školy

Výroční zprávu o činnosti školy zpracovaly:
.
a) Textovou část za školní rok 2016/2017 – Mgr. Marcela Vosátková
b) Zpráva o hospodaření za účetní období 2016 – Jaroslava Slabá

Výroční zpráva byla projednána Školskou radou a schválena dne: 27. 9. 2017
Za Školskou radu: předseda ŠR – pan Lubomír Smažík

Přílohy výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Dražice za rok 2016
Příloha č. 2 – Rozbor o úrazovosti ve školním roce 2016/2017
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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