Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně
za školní rok 2008/2009

I. část
Základní údaje o škole
a)

Název :

Základní škola

Sídlo : Sudoměřice u Bechyně

Právní forma :

příspěvková org.

IČO : 60062011

REDIZO :

600064646

E-mail : zssudo@volny.cz

b) Zřizovatel školy : Obecní úřad Sudoměřice u Bechyně
c) Ředitelka školy :

Mgr. Irena Benešová, Krakovská 2 799, Tábor

d) Charakteristika školy : Základní škola má 1. a 2. stupeň, 1 třídu MŠ, 2 oddělení školní
družiny a školní jídelnu

e) Datum zařazení do sítě : 29.9. 2000

čj.

219/00/a - Ta

f) Celková kapacita :
ZŠ
ŠD
MŠ
ŠJ

180 žáků
50 žáků
25 dětí
180 jídel

g) Studijní program, podle kterého škola vyučuje :
1.,2. a 6.,7. třída ŠVP.- Základní škola aneb jediná cesta k vědění je činnost
3. –5. a 8.- 9. třída- Základní škola, 16 847/ 96 – 2

h)údaje o školské radě : byla založena vydáním statutu rady školy k 1.11.1993
Dne 2.12.2008 proběhly volby do školské rady podle zákona č. 561/2004 Sb.v platném
znění. Byli zvoleni 2 členové z pedagogického sboru a 2 členové z řad rodičovské
veřejnosti. Obecní úřad jmenoval do nové školské rady 2 členy z místního zastupitelstva.

Školská rada projednala –

Plán práce pro školní rok 2008/009
Výroční zprávu o škole za rok 2007/2008
Volby do školské rady – 2.12.2008
Jednací řád, volba nového předsedy školské rady
Odběr dotovaného školního mléka
Aktivity školy směrem k veřejnosti
Plavecký výcvik žáků - od MŠ po 5. roč. – doprava
Hospodaření školního klubu za rok 2008
Čerpání fin. prostředků klubu v roce 2009
Výsledky hospodaření školy za období 2008
Rozpočet - 2009
Provoz MŠ a ŠD – bez úplaty pro škol. rok 2009/2010
Organizace 1. stupně – spojení 1.,2. a dále 3.,4.,5.,tř.
Personální zajištění školního roku 2009/2010
Sběrové akce – starý papír, pomerančová kůra
Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání – 2.úprava

II. část
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zapsány ve školském rejstříku

Tabulka obsahuje údaje k 30. 9. 2008
Počet tříd
Celkový počet žáků
ZŠ
6
81
ŠD
2
44
MŠ 1
21

Počet žáků na 1 tř.
13,5
22
21

III. část
Přehled pracovníků škol
a)

Odborná kvalifikace učitelů je 100 %

Aprobovanost výuky na celé škole

ZŠ

Minulý školní rok
64%

Tento školní rok
71 %

ŠD

100 %

100 %

MŠ

100 %

100 %

Poč.žáků na uč./vych
9
39,28
11,93

-

b)

některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti
-kladné : ------záporné : vzhledem k velikosti školy na druhém stupni není možné zajistit úplnou
aprobovanost výuky

Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, zařazení a úvazcích

Součást
ZŠ

MŠ

Jméno, příjmení
Lenka Rozmušová
Petra de Fantová
Jana Jánová
Iva Hemerová

Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Kvalifikace
VŠ,ped.f.
VŠ,ped.f.
VŠ,ped.f.
VŚ,ped.f.

Zařazení
učit.1.st.
učit 1.st
učit.1.st.
učit.2.st

Úvazek
1-MD
1
1
1

Iva Přibylová
Vladimíra Závětová
Vladimíra Antonínová
Ludmila Mrázková
Irena Benešová
Tomáš Borys
Marie Lempachová

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

VŚ,ped.f.
VŚ,ped.f.
VŚ,ped.f.
VŚ,ped.f.
VŚ,ped.f.
VŠ,ped.f.
SPgŚ

1
1
1
1
1
1
0,80

0,48
0,86
0,21
0,86

Soňa Růžičková
Hana Sekalová
Marcela Murdychová
Zděňka Janoušková
Jana Kopřivová
Jana Hrušková
Lenka Marešová
Jana Tisoňová

Bc.spc.ped.
SZtŚ
SEŚ
SOU
ZDŠ
SPgŠ
SPgŠ
SEŠ

učit.2.st
učit.2.st.
učit.1.st.
učit.2.st.
učit.2.st.
učit.3.st
ved.vych.ŠD
.
vych.ŠD
hosp.
ekon.
škol.
uklíz
ved.uč.
uč.
uklíz.

Marcela Murdychová
Jiřina Rypáčková
Jana Tisoňová
Marie Zemanová

SEŠ
SO
SEŠ
Gym.

ved.ŠJ
ved.kuch.
pom.kuch.
pom.kuch.

0,32
0,78
0,24
0,61
0,85
1
0,76
0,54

ŚJ

c) Absolventi, kteří nastoupili na školu, jejich počet

Tento školní rok
0

Minulý školní rok
0

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili, nebo odešli

Nastoupili
Odešli

Tento školní rok
2
na jinou
mimo
školu
školství
0
1

Minulý školní rok
0
na jinou
mimo
školu
školství
0
0

e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných

Tento školní rok
0
0

Důchodového věku
Nekvalifikovaných

Minulý školní rok
0
0

f) Počet pracovnic na mateřské dovolené
Tento školní rok
1

Minulý školní rok
1

IV. část
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
následném přijetí do školy

Výkon státní správy
a) Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský
zákon/ a zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

Rozhodnutí ředitele
Přijetí k základnímu vzdělání
Odklad školní docházky
Odklad mimo správní řízení

Počet
8
0
2

Počet odvolání
0
0

Rozhodnutí ředitele
Přijetí k předškolnímu vzdělání

Počet
12

Počet odvolání
0

Rozhodnutí ředitele
Přestup do základní školy

Počet
2

Počet odvolání
0

Rozhodnutí ředitele
Výuka podle individuálního plánu

Počet
3

Počet odvolání
0

V.část
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy
a podle poskytovaného stupně vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání
a) Prospěch žáků na škole
Ve statistikách není zahrnut 1 žák plnící povinnou školní docházku podle § 38 odst. 1a) zákona
č.561/2004Sb.
Ročník

Počet žáků

1
2
3
4
5
Celkem 1.st.

1.pol.
11
8
6
8
5
38

Ročník

Počet žáků

6
7
8
9
Celkem 2.st.

1.pol.
10
9
14
11
44

2.pol.
11
7
5
8
5
36

2.pol.
10
9
14
11
44

Prospělo
Prospělo
s vyznamenáním
1.pol.
2.pol
1.pol.
2.pol.
11
11
0
0
7
6
1
0
6
5
0
0
5
6
3
2
3
2
2
3
32
30
6
5
Prospělo
Prospělo
s vyznamenáním
1.pol.
2.pol.
1.pol.
2.pol.
2
2
8
8
0
2
9
7
5
6
9
8
3
4
6
7
10
14
32
30

Neprospělo
1.pol.
0
0
0
0
0
0

2.pol.
0
1
0
0
0
1

Neprospělo

0
0
0
2
2

0
0
0
0
0

b) Snížený stupeň z chování
Stupeň chování

2
3

Tento školní rok
Počet
Procento
1.pol. 2.pol.
1
1
2,46
0
0
0

Minulý školní rok
Počet
Procento
1.pol. 2.pol.
1
1
2,54
0
0
0

c) Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
0

Minulý školní rok
164

d) Plnění učebních osnov a učebních plánů
Zvolený vzdělávací program
Minulý školní rok
Název:
Základní škola
ŠVP
Letošní školní rok
Název :
ŠVP
Základní škola

Ćíslo jednací :
16 847/96 – 2
Schválen školskou radou

Ročník
2..- 5.a 7. – 9.
1. a 6.

Ćíslo jednací :
schválen školskou radou
16 847/96-2

Ročník
1.- 2. a 6. - 7.
3. – 5. a 8. – 9.

e) Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí
9.třída
Střední škola s maturitou
1. kolo
7
další kola
0
nižší ročník
0

počet žáků

učební obor
0
7., 5., tř.
0

Učební obor
5
0
P
0

gymnázium osmileté, šestileté
0

P
7/5
0

N
0/0
0

N
0
P
0

N
0

Závěr: z 9.třídy bylo z 12 vycházejících žáků přijato 7 ( 58%) na střední školy s maturitou
a 5 (42%) žáků na učební obor, z toho 1 žák plnící základní vzdělání v zahraniční
škol byl po vykonání zkoušky za devátý ročník přijat do učebního oboru.

f) Další zpřesnění údajů o vzdělávání žáků
-

-

péče o talentované žáky a) práce v kroužcích: výpočetní techniky
německého jazyka
výtvarném – 2 skupiny
individuální přístup v hodinách
c) srovnávací testy SCIO
d) znalostní testy o EU – žáci 8. ročníku
e) příprava na přijímací řízení
f) účast v soutěžích: tělovýchovných, Pythagoriáda,
dějepisná olympiáda, Matematický klokan,konverzace
v Nj , výtvarné soutěže, recitační,pěvecké,olympiáda v Čj, astronomická olympiáda

-

péče o zaostávající žáky a) individuální přístup v hodinách
b)organizování doučovacích skupin na 1. a 2. stupni

-

péče o integrované a postižené žáky

v letošním školním roce 3 integrovaní žáci tj. 3,70% z celkového počtu žáků
Pro integrované žáky byly vypracovány individuální plány podle pokynů PPP.
Individuálně se těmto žákům věnovala pí. Antonínová, pí. De Fantová
Ve 7. třídě u 1 žáka pedagogický asistent, pí Růžičková (od 1.1.2009 vystřídána pí.Brádkovou ,
finanční zdroje čerpány z odboru školství Jkú v ČB)

g) povinně volitelné, nepov. předměty a kroužky
Pov. volitelné předměty v 7. až 9. roč.: Konverzace Aj – 1 skupina.
Konverzace Nj – 1 skupiny
Seminář ze Ze - 2 skupiny
Nepovinný předmět : římskokatolické náboženství – pro nízký počet žáků nebyl otevřen

Kroužky : výpočetní technika – 1 skupina
výtvarný kroužek – 1 skupina v rámci ŠD
taneční kroužek - 1 skupina v rámci ŠD (od 2. pololetí )

h) Konaly se 2 třídní schůzky a konzultace rodičů s dětmi
účast :
1. 81,48 % rodičů s dětmi 27,16%
2. 61,72 % rodičů s dětmi 13,58 %

VI.část
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola má vypracován ,,Minimální preventivní program “, v němž je stanovena prevence
a postup při zjištění podezření na užití návykových látek žáky školy.
Škola vypracovala plán na prevenci a řešení šikanování mezi žáky podle metodického
pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.24 246/2008-6 .Plán je plně
v souladu se školním řádem. .

VII.část
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
a) Pedagogičtí pracovníci
Typ kurzu
Setkání metodiků protidrog. prevence
Setkání výchovných poradců
Normální je nekouřit
Anglický jazyk - kurz
Preventista PO
Prvouka – nové metody
Britské centrum ČB – kurz
Národní ústav odborného vzdělávání – volba povolání

Počet zúčast. pracovníků
1
2
3
1
1
1
1
1
1

Konverzace AJ - kurz
Keramický kurz
PO – vedoucí zaměstnanci
Bezpečnost práce ve školství

1
1
1
1

VIII.část
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V průběhu školního roku 2008/2009 se uskutečnily různé akce, které vycházely z plánu práce výchovněvzdělávacího procesu. Řada z nich navázala na každoroční pořádání, jiné proběhly nově.
I)Školní akce
a) V rámci tělesné výchovy proběhla na 1.a 2. stupni výuka spojená s výcvikem
žáků v chování za mimořádných situací
U příležitosti Dne dětí se konal 20. ročník olympiády v LA (určený žákům 1. – 9. třídy )
Turnaje v kopané Coca cola cup – školského poháru se zúčastnilo 10 chlapců 6. - 9.třídy
Drakiáda - zúčastnili se žáci 1. – 9. třídy
Plavecká škola – výcviku se zúčastnili žáci 3. a 4.ročníku – celkem 14 žáků, k nim
se přidali žáci 1. – 2. ročníku.
V rámci dopravní výchovy se žáci prvního stupně účastnili výuky jízdy na kolech
spojenou s výukou dopravních předpisů a zajištění bezpečnosti chodců na dopravním
hřišti.
Sálová kopaná – účastnili se žáci 2. stupně
Cvičení v přírodě – účastnili se žáci 1. – 5. ročníku

b) Kulturní pořady
Divadlo Tábor – Princ Bajaja – 1.-2. tř.
Divadlo Tábor – Broučci – žáci 1. –5. tř.
Divadlo Tábor - Pejsek a kočička – žáci 1.- 5. tř.
Divadlo Tábor - Tři mušketýři - 6. – 9. tř.

c) Exkurze
České Budějovice Planetárium + ZOO Ohrada – žáci 6. – 9. tř.
Bechyně – Vojenská přehlídka k 90. výr. vzniku ČSR - žáci 1. - 9. tř.
Praha – poklad Inků – žáci 6. – 9. tř.
Sezimovo Ústí COP – žáci 9. tř.
Sezimovo Ústí COP – žáci 8. tř.

d) Výlety
jednodenní :Kozí hrádek + turistika
Praha
dvoudenní: Mozolov

- 1., 4.,5. tř.
- 2., 3. tř.
- 6. – 9. tř.

e)Výstavy
výstava žákovských prací ve škole
výstava pro veřejnost v rámci školní akademie
výstava spojená s konáním 120. výročí školy a dnů otevřených dveří pro veřejnost
prodejní výstava knih pro žáky – 2x za rok

f) Besedy
protidrogová tematika
beseda o povolání
beseda s dopravní policií

žáci 1.- 5. tř. v rámci ŠD
žáci 8.,9.tř.
žáci 1. – 5. tř.

g) Účast v soutěžích
1, výtvarné

Požární ochrana očima dětí – okresní soutěž – oceněni:
Kristýna Michalková
Veronika Valešová
Lucie Valešová
Petr Jelen
.
Želva sloní už mě honí - celostátní soutěž - zasláno šest prací žáků
1. stupně
Červen měsíc myslivosti – zasláno šest prací žáků

2, pěvecké – místního kola ve zpěvu jednotlivců zúčastnili žáci 1.- 9. roč.- 9 žáků
Jihočeský zvonek – Martinová 5.tř.,Nováková 7.tř.

3, recitační - místního kola v přednesu se zúčastnili žáci 1. – 9. roč. – 20 žáků
4, olympiády - v českém jazyce - místního kola se zúčastnilo 20 žáků z 8.9.tř.
- v českém jazyce – okresní kolo žákyně Sokolová 9.roč. 4.-6. místo
dějepisná olympiáda – školního kola se zúčastnilo 10 žáků z 8. a 9. ročníku
astronomická olympiáda – účastnilo se 39 žáků 6.,7., 8. a 9. ročníku
zeměpisná olympiáda škol. kolo – účastnilo se 35 žáků 7.,8.,9. tř.
matematická olympiáda – školníí kolo - žáci 5.,6.,9. roč.
- okresní kolo - 2 žáci z 9.roč.- žákyně Sokolová – úspěšný řešitel
fyzikalní olympiáda – školní kolo - žáci 8.,9.tř.

5, konverzační soutěže v německém jazyce – místního kola se zúčastnili žáci - 9.ročníku
okresní kolo – žákyně Sokolová 1. místo

6, pythagoriáda – místního kola se zúčastnili žáci . – 6.,7., ročníku
7, matematická soutěž Klokan – zúčastnili se žáci 1. – 9. třídy
,
h) vystoupení žáků
akademie žáků u příležitosti 120 výročí zahájení vyučování ve školní budově,
věnováno též svátku Dne matek
ch) fotografování
třídní kolektivy + skupiny – květen 2009

II) informovanost veřejnosti :
pravidelné příspěvky učitelů i žáků do Zpravodaje OU, rubrika Naše škola
Dny otevřených dveří pro veřejnost, schůzky školské rady a třídních důvěrníků

III) Po celý školní rok probíhala spolupráce s KMČ, KMP a KMD
Žáci navštěvovali školní knihovnu (prům. na žáka 2,7 výpůjčky ).
Nejvíce využívali školní knihovnu žáci druhého stupně základní školy.

IV) Spolupráce s dalšími subjekty
OÚ Sudoměřice u Bechyně, T J Sokol, PPP v Táboře, Jkú. v Čes. Budějovicích,
SPC Strakonice, Policie ČR , DD Volyně, Referát ochrany dětí a mládeže – Tábor,
Úřad práce – Tábor, Policie - Bechyně

V) Školní družina
Ve školním roce 2008/2009 bylo do ŠD zapsáno k pravidelné denní docházce 47 dětí
a 4 děti docházely nepravidelně.
Činnost ve ŠD byla organizována ve dvou odděleních : 1, 1.-3 .tř. – S. Růžičková
2, 4.-5. tř. - M.Lempachová
Vedoucí vychovatelkou – pí. Marie Lempachová
V rámci ŠD pracoval výtvarný a od 2. pololetí pohybový a taneční kroužek.
Činností prolínaly výchovné složky:
a) společensko - vědní
b) přírodovědná
c) estetická
d) pracovní
e) tělovýchovná
f) hudebně - pohybová
Akce ŠD.
Seznamovací odpoledne ( zahájení školního roku)
Podzimní výzdoba školy
Instituce v obci
Pouštění draků
Zimní výzdoba školy
Mikulášská nadílka

Soutěž v recitaci a zpěvu
Výroba dárků k zápisu pro děti do 1. třídy
Karneval
Učíme se vařit . gulášová polévka
Divadelní představení – Pan Spejbl plácá páté přes deváté
Jak Hurvínek Šípkovou Růženku na břicho položil
Jarní výzdoba školy
Výroba dárků na ŠA
Příprava výzdoby sálu na ŠA
Hravé odpoledne – Čj Popleta
M Číselný had
Nácvik vystoupení na ŠA: 1. Loutkové divadlo
2. Znám jednu krásnou zahradu – tanec s obručemi
3. Rytmické cvičení
4. Výrazový tanec - Pátá
Obnova obrázků na školním dvoře – nátěr
Výzdoba sálu na ŠA
Úprava a výzdoba ŠD – 120. výročí školy
Divadelní představení - Hurvínkovo druhé já
Práce s internetem – jak na to
Sběr hub – vycházka do lesa
Beseda – protidrogová prevence, negativní sociálně patologické vlivy
Zakončení školního roku – hudba, tanec, soutěže
Vyhodnocení celoroční hry – Putování s moudrým skřítkem - odměny

VI) Mateřská škola
Mateřská škola je jednotřídní, zapsáno bylo 22 dětí. Pracovaly zde dvě učitelky a jedna provozní
pracovnice.
Pět dětí odešlo po zápisu do základní školy.Odklad povinné školní docházky byl udělen
dvěma dětem.
Úkoly byly plněny podle témat rámcového vzdělávacího plánu.Témata byla plněna vzhledem k věku
dětí.Vzdělávání se uskutečňovalo při všech činnostech, během celého pobytu dětí v MŠ.
Od 10.3.do 19.5.2009 se žáci účastnili kurzu plavání v táboře.
Každé úterý - dramatický kroužek organizovaný ZUŠ Bechyně
Myslivecká soutěž – 1. místo MŠ(1. Varačková, 3. Hruška) – školka měla propůjčený putovní pohár.
Účast ve výtv. soutěžích – Netopýři, PO očima dětí ( 1. Duspivová, 2. Náprstek)
AKCE MŠ:
1. pololetí – Výroba zeleninového salátu
Pečení štrůdlu
Div. v Táboře – Broučci
Div. v MŠ – O ztraceném štěňátku
Exkurze do kravína
Exkurze na koních
Pečení vánočního cukroví
Vystoupení na OÚ
Mikulášská besídka pro rodiče
Výstava na OÚ – lidová řemesla
Vánoční besídka s nadílkou
Koledování po vsi
Div. v Táboře Princ Bajaja
Zápis do 1. třídy ZŠ

2. pololetí – Karneval v MŠ - Sněhuláčci
Exkurze na Farmu u lesa – lamy
Výtv. soutěž O pejskovi a kočičce
Div. v MŠ Pohádky z džungle
Zápis do MŠ
Pálení čarodějnic s opékáním
Fotografování
Div. představení v ZUŠ Bechyně – Poučme se z džungle
Školní akademie
Návštěva 1. třídy s předškolními dětmi
Den otevřených dveří
Dopravní hřiště
Výlet do Borovan – Zoo, div. předst. Princezna a kouzelná píšťala
Den dětí – soutěže, závody
Div. předst. V MŠ Borůvkové panenky
Rozloučení s předškoláky s předáním knih
Děti měly možnost rozvíjet svou zájmovou činnost v dramatickém kroužku a ve na hře flétnu(výuku
organizovalo detašované pracoviště ZUŠ V.Pichla v Bechyni ) .
Po celý rok se učitelky MŠ snažily, aby děti byly v MŠ spokojené a o dobrou spolupráci s rodiči, se
základní školou i se školní družinou. Byl zahájen plavecký výcvik žáků MŠ
v plaveckém bazénu v Táboře.

VII) ŠJ
Ve školní jídelně pracovaly ve škol. roce 2008/2009 4 pracovnice s celkovým úvazkem 2,41.
26.8.2008 byly všechny pracovnice proškoleny z hygienických a bezpečnostních předpisů.
k 1.září se přihlásilo ke stravování celkem 90 dětí a 23 dospělých.
Z toho
1. skupina 3- 6 letí
21 dětí
2. skupina 7 -10 letí
32 dětí
3. skupina 11- 14 letí
26 dětí
4. skupina 15 let a více
11 dětí

Za období od 1.9.2008 do 30.6.2009 se uvařilo celkem 16 592 obědů
1. skupina 3 – 6 letí
2 871 obědů
2. skupina 7 – 10 letí
4 869 obědů
3. skupina 11- 14 letí
3 751 obědů
4. skupina 15 let a více
1 541 obědů
Dospělí
2 228 obědů
Cizí strávníci
1 332 obědů
Počet přesnídávek
2 923
Počet svačinek
468

Vybrané stravné od 1.9. 2008 až do 30.5. 2009 celkem 405 340,- Kč.

1. skupina 3 – 6 letí
2. skupina 7 – 10 letí
3. skupina 11- 14 letí
4. skupina 15 let a více
Dospělí
FKSP
Cizí strávníci
Faktury cizí
Vrácené stravné
Umělecká škola faktury

72 647,- Kč
98 160,- Kč
82 764,- Kč
37 104,- Kč
29 648,- Kč
22 782,- Kč
25 560,- Kč
34 665,-Kč
0
2 295,- Kč

Ceny stravného ve školním roce 2008/2009:
1.skupina

3 – 6 let

2.skupina
3.skupina
4.skupina

7- 10 let
11 – 14 let
15 – více let

zaměstnanci

cizí strávníci

přesnídávka
oběd
odpolední svačinka
oběd
oběd
oběd

oběd

oběd

9,- Kč
15,- Kč
6,- Kč
20 - Kč
22,- Kč
24,- Kč

24,-

Kč (12,- Kč zaměst. + 12,- Kč FKSP)
příspěvek z FKSP zvýšen
od 1.1.2009 na 12 Kč.)
45,- Kč

3.11.2008 byla provedena hygienická kontrola ve školní jídelně –Územním pracovištěm Tábor.
Kontrola byla zaměřena na skladování potravin, záruční lhůty, dodržování a evi –denci kritických bodů.
Vyhláška č. 602/2006 Sb.Nebyly zjištěny žádné závady.
22. ledna 2008 byla provedena revize elektrického zařízení. Závady byly v termínu odstraněny.

IX.část
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
a) V základní škole byla provedena ve škol. roce 2008/2009 kontrola ČŠI.
Předmět inspekční činnosti
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2. písm. a) školského zákona pro účely získávání
a analýzy informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy.
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou
a základní školou podle § 174 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb. zjišťování a hodnocení
podmínek, růběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů;
zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu
a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle
§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona

Celkové hodnocení školy
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se vzdělávacími programy uvedenými v ustanoveních
školského zákona.
Respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání a dodržuje podmínky přijímání dětí
A žáků ke vzdělávání podle příslušných právních předpisů.
Škola využívá finanční prostředky, včetně prostředků přidělených ze státního rozpočtu,
v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
Škola má materiální a finanční zdroje pro realizaci školních vzdělávacích programů.
Věcné podmínky v základní škole jsou průměrné, v mateřské škole podprůměrné.
Škola podporuje zdravý vývoj dětí a žáků, má vypracovanou preventivní strategii, která
účinně předchází sociálně patologickým jevům včetně šikany.
Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do školského
rejstříku. Předškolní vzdělávání směřuje k získání klíčových kompetencí a dosahuje
požadované úrovně. ŠVPZV je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě.
Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajištěno podle
individuálních vzdělávacích plánů.
Výsledky žáků jsou hodnoceny tak, že je zřejmá dosažená úroveň vzdělávání žáka ve vztahu ke
stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům podle
právních předpisů. Hodnocení je pro žáky výrazně motivující.

b) PROTOKOL O KONTROLNÍM ZJIŠTĚNÍ - Kraj. hyg. stanice Jč. kraje se sídlem
v Českých Budějovicích 3.11.2008
Předmět kontroly : Nařízení evropského parlamentu a rady ES č. 852/2004, o hygieně
potravin
Nařízení evropského parlamentu a rady ES č. 178/2002, kterým
se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva
Při prováděné kontrole školní jídelny nebyly zjištěny nedostatky.

X. část
Základní údaje o hospodaření školy

Údaje z Výkazu zisku a ztrát (v Kč)
Náklady celkem:
Z toho – mzdy
- ostatní osobní náklady
- pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb
- náklady na učebnice, učeb.pomůcky a potřeby
- ostatní provozní náklady
Výnosy celkem
V tom- dotace
- zúčtování fondů
- ostatní výnosy
Hospodářský výsledek

Zúčtování dotací za rok 2008 (v Kč)
MŠMT ČR
Poskytnutá dotace
z toho :
1. přímé výdaje :

Hlavní činnost
6 868 039
4 205 503
11 000
1 558 016
40 422
1 053 098
6 979 323
6 615 351
24 673
339 299
111 284

poskytnuto

použito

5 107 000

5 107 000

5 071 000

5 071 000

Doplňková činnost
42 413
4 500
1 665
36 248
51 120
51 120
8 707

vratka dotace

Celkem
6 910 452
4 210 003
11 000
1 559 681
40 422
1 089 346
7 030 443
6 615 351
24 673
390 419
119 991

komu vráceno

a) platy
b) ostatní osobní náklady
c) ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)
2. další dotace celkem

3 642 000
11 000
1 418 000
36 000

3 642 000
11 000
1 418 000
36 000

Tvorba a použití peněžních fondů (v Kč)

Stav k 1.1.2008

Tvorba

Použití

Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond
Investiční fond
Celkem

240 000
505 586
145 502
202 234
1 093 322

26 000
84 199
40 663
25 702
176 264

37 076
19 908
61 761
118 745

Průměrný plat
25 266
13 675
20 604
13 569
13 773
9 926

ZŠ pedag.
ŠD
MŠ pedag.
ŠJ
Ostatní ZŠ
Ostatní MŠ
Celkem

ZŠ pedag.
ŠD
MŠ pedag.
ŠJ
Ostatní
Celkem

Celkem
z toho pedagogických
nepedagogických

Průměr nen.sl.
2 624
1 064
1 789
1 759
2 026
1 716
2 150

Nároková složka včetně nadúvazk.
hodin a přesčasové práce (v Kč)
1 978 896
200 970
397 372
341 557
351 489
3 270 284

% z nár.plat.
11,61%
8,43%
9,5%
14,89%
17,24%
20,90%
12,17%

Nadúvazkové
hodiny(v Kč.)
53 000
0
0
0
0
53 000

Stav
k 31.12.2008
266 000
552 709
166 257
165 875
1150 841

% z tarif.plat
15,33%
10,83%
11,85%
17,61%
20,10%
23,77%
15,51%

Přesčasová
práce v Kč.
0
0
0
0
0
0

Počet přepočtených úvazků v roce 2008
15, 430
10, 373
5, 066

XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Ve školním roce 2008/2009 škola nabyla zapojena do výše uvedených programů.

XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V roce 2008/2009 nebyl žádný pedagogický zaměstnanec zapojen do systému
celoživotního učení

XIII.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2008/2009 škola nepředkládala projekty financované z cizích zdrojů.

XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělání
Ve škole nejsou zaměstnanci organizováni v odborové organizaci.

Zhodnocení, závěr
Celý školní rok probíhal ve znamení příprav a realizace 120. výročí zahájení vyučování
v budově školy. Při této příležitosti byl ve spolupráci s OÚ Sudoměřice u Bechyně
zorganizován dne 21.5.2009 slavnostní večer za účasti pozvaných hostů. Také byla vydaná propagační
skládačka školy s pozvánkou na dny otevřených dveří, které se konaly 22.5.a 23.5.
2009. Ve školní budově si mohli návštěvníci kromě interiérů MŠ,ZŠ, ŠD a ŠJ prohlédnout
soubor mincí nalezených na školní zahradě v roce 1957, školní kroniky a vystavovány byly
i obecní kroniky. Dále zde bylo možno besedovat se starostou obce, ředitelkou školy, obecním
kronikářem. Prohlídku zajišťovali učitelé MŠ a ZŠ, žáci školy a další zaměstnanci
V únoru 2009 škola obdržela zlatý certifikát od společnosti SCIO za rozsáhlou péči hodnocení výsledků
vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009.
Během školního roku proběhlo šest pedagogických rad, ve kterých se projednával stav školské
legislativy,závěry autoevaluace školy, dodržování bezpečnosti práce, plán práce školy,změny ve školské
legislativě,volba nové školské rady, školní akademie, výsledky
kontroly ČŠI, současný stav ŠVP .
Dále se projednával prospěch a chování žáků,výsledky testování žáků, výsledky kontrol a
hospitací/zejména vzhledem k utváření klíčových kompetencí žáků/, zapojenost a výsledky žáků
v soutěžích, hodnocení žáků,tvorba individuálních plánů , organizační zajištění akcí pořádaných školou,
hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu, obecního rozpočtu, FKSP a Klubu při ZŠ,
inventarizace,dokumenty vydané ředitelkou školy, dílčí
úprava ŠVP, informace z porad ředitelů zaměřené zejména na problematiku rozpočtu, rozvojový
programů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky,financování regionálního školství apod.
V průběhu školního roku se konaly dílčí porady MŠ,ZŠ,ŠD,ŠJ, neped. zaměstnanců školy na kterých se
projednávaly aktuální provozní záležitosti, možnosti využití finančních prostředků FKSP, zajištění
bezpečnosti žáků na akcích pořádaných školou a příprava školní akademie.
Od počátku školního roku rozvíjelo v prostorách školy svoji činnost detašované pracoviště
ZUŠ V. Pichla v Bechyni v oboru dramatickém a hudebním. Výuky se účastnili žáci MŠ a mladší žáci
ZŠ. V závěru školního roku bylo rozhodnuto o rozšíření výuky o výtvarný a hudební obor(hra na
klavír) od počátku nového školního roku.
V průběhu školního roku 2008/2009 všichni zaměstnanci svědomitě a podle svých schopností
plnili úkoly, které jim byly ředitelkou školy zadávány.

Problémy školního roku 2008/2009.
1) Nedostatek žáků ZŠ ( nízká naplněnost některých tříd)- škola je podlimitní, dochází ke spojování
tříd na prvním stupni. Ve školním roce 2008/2009 byly spojeny 1.a 2. třída
a 3., 4.a 5. třída.
2) Špatná docházka některých žáků a s tím související prospěchové problémy.
3) Negativní vztah některých žáků ke společnému školnímu majetku.

V Sudoměřicích u Bechyně 15.září 2009
Mgr. Irena Benešová
Schváleno školskou radou 10.11.2009

ředitelka školy

