Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně
za školní rok 2007/2008

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. a 6. třída ŠVP.- Základní škola aneb jediná cesta k vědění je činnost
2. –5. a 7.- 9. třída- Základní škola, 16 847/ 96 – 2

h)údaje o školské radě : byla založena vydáním statutu rady školy k 1.11.1993
Dne 8.12.2005 proběhly volby do školské rady podle zákona č. 561/2004 Sb.
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.
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Školská rada projednala –

Plán práce pro školní rok 2007/008
Výroční zprávu o škole za rok 2006/2007
Evaluaci výchovně-vzdělávacího procesu
Odběr dotovaného školního mléka
Aktivity školy směrem k veřejnosti
Plavecký výcvik žáků - od MŠ po 4. roč. – doprava
Hospodaření školního klubu za rok 2007
Výsledky hospodaření školy za období 2007
Provoz MŠ a ŠD – bez úplaty pro škol. rok 2008/2009
Změna organizace 1. stupně – spojení 1.,2. a dále 3.,4.,5.,tř.
Personální zajištění školního roku 2008/2009
Sběrové akce – starý papír, pomerančová kůra
Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání – 1.úprava

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

Tabulka obsahuje údaje k 30. 9. 2007
Počet tříd
Celkový počet žáků
ZŠ
6
85
ŠD
2
44
MŠ 1
25

Počet žáků na 1 tř.
14
22
25

Poč.žáků na uč./vych
11,8
42,3
14,2

III. část
Přehled pracovníků škol
a)

Odborná kvalifikace učitelů je 100 %

Aprobovanost výuky na celé škole

-

ZŠ

Minulý školní rok
60%

ŠD
MŠ

100 %
100 %

Tento školní rok
64 %
100 %
100 %

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

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

Součást
ZŠ

MŠ

Jméno, příjmení
Lenka Rozmušová
Petra de Fantová
Iva Hemerová

Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.

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

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

Úvazek
1-MD
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
0,76
0,09
0,35
0,78
0,24
0,61
0,85
1
0,76
0,54
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
učit.1.st.
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.

ŚJ

c) Absolventi, kteří nastoupili na školu, jejich počet

Tento školní rok
0

Minulý školní rok
1

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili, nebo odešli

Nastoupili
Odešli

Tento školní rok
1
na jinou školu mimo školství
0
0
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Minulý školní rok
2
na jinou školu mimo 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

Počet
11
0

Počet odvolání
0
0

Rozhodnutí ředitele
Přijetí k předškolnímu vzdělání

Počet
8

Počet odvolání
0

Rozhodnutí ředitele
Přestup do základní školy

Počet
2

Počet odvolání
0

Rozhodnutí ředitele
Výuka podle individuálního plánu

Počet
5

Počet odvolání
0

V.část
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy
a podle poskytovaného stupně vzdělání
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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.
8
5
9
5
8
35

Ročník

Počet žáků

6
7
8
9
Celkem 2.st.

1.pol.
9
13
14
13
49

2.pol.
8
5
9
5
9
36

2.pol.
9
13
13
13
48

Prospělo
Prospělo
s vyznamenáním
1.pol.
2.pol
1.pol.
2.pol.
8
7
0
1
5
5
0
0
8
8
1
0
2
3
3
2
3
4
5
5
26
27
9
8
Prospělo
Prospělo
s vyznamenáním
1.pol.
2.pol.
1.pol.
2.pol.
2
3
7
6
6
7
7
6
3
3
9
10
2
3
9
10
13
16
32
32

Neprospělo
1.pol.
0
0
0
0
0
0

2.pol.
0
0
1
0
0
1

Neprospělo

0
0
2
2
4

0
0
0
0
0

b) Snížený stupeň z chování
Stupeň chování

2
3

Tento školní rok
Procento
Počet
1.pol. 2.pol.
2
3
2,52
0
0
0

Minulý školní rok
Procento
Počet
1.pol. 2.pol.
1
1
2,3
0
1
1,1

c) Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
Minulý školní rok
164
0
Vysoký počet neomluvených hodin byl způsoben zanedbáváním školní docházky
žákyně 8. ročníku. Problém byl řešen podáním oznámení na referát ochrany a péče
o děti a mládež v Táboře.

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

Ćíslo jednací :
16 847/96 – 2

Ročník
1.- 9.
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Ćíslo jednací :
schválen školskou radou
16 847/96-2

Název :
ŠVP
Základní škola

e) Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí
9.třída
Střední škola s maturitou
1. kolo
7
další kola
0
nižší ročník
2

počet žáků

učební obor
2
7., 5., tř.
2

Ročník
1. a 6.
2. – 5. a 7. – 9.

Učební obor
6
0
P
2

gymnázium osmileté, šestileté
2

P
7/6
0

N
0/0
0

N
0
P
2

N
0

Závěr: z 9.třídy bylo z 13 vycházejících žáků přijato 7 ( 54%) na střední školy s maturitou
a 6 (46%) žáků na učební obor, 2 žáci byli přijati na učební obor z nižšího ročníku,
1 žák plní základní vzdělání v zahraniční škole

f) Další zpřesnění údajů o vzdělávání žáků
-

péče o talentované žáky a) práce v kroužcích: výpočetní techniky
výtvarném
tanečním
b) individuální přístup v hodinách
c) srovnávací testy SCIO
d) hodnotící testy CERMAT pro žáky 9. 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 5 integrovaných žáků tj. 5,95% z celkového počtu žáků
Pro integrované žáky byly vypracovány individuální plány podle pokynů PPP.
Individuálně se těmto žákům věnovala pí. Mrázková, pí. De Fantová
Ve 6. třídě u 1 žáka pedagogický asistent, pí Růžičková ( finanční zdroje čerpány z
odboru školství Jkú v ČB)
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g) povinně volitelné, nepov. předměty a kroužky
Pov. volitelné předměty v 7. až 9. roč.: Konverzace Aj – 2 skupiny.
Konverzace Nj – 1 skupina
Seminář ze Ze - 2 skupiny
Seminář z Bi - 1 skupina
Seminář z Fy - 1 skupina
Nepovinný předmět : římskokatolické náboženství – pro nízký počet žáků nebyl otevřen
Žákům byla dána možnost od ledna 2008 navštěvovat výuku římskokatolického náboženství
organizovanou farností Bechyně jako volný kroužek.

Kroužky : výpočetní technika – 2 skupiny
výtvarný kroužek – 1 skupina v rámci ŠD
taneční kroužek - 1 skupina v rámci ŠD

h) Konaly se 2 třídní schůzky a konzultace rodičů s dětmi
účast :
1. 76 % rodičů s dětmi 31%
2. 74 % rodičů s dětmi 38 %

VI.část
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
a) Pedagogičtí pracovníci
Typ kurzu
Setkání metodiků protidrog. prevence
Interaktivní výuka chemie
Setkání výchovných poradců
Německý jazyk - kurz
Anglický jazyk - kurz
Preventista PO
Školení zdravotníků pro ozdravné akce
Dokumentace – nový zákoník práce
Národní ústav odborného vzdělávání – volba povolání
ŠJ
Porada vedoucích ŠJ

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

1
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VII.část
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V průběhu školního roku 2007/2008 se uskutečnily různé akce, které vycházely z plánu práce
výchovně-vzdělávacího 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 19 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.

b) Kulturní pořady
Countrio – hudební pořad - žáci 1. – 9. tř.
Divadlo Tábor – hudební pořad – žáci 1. –5. tř.
Divadlo Tábor Malujeme na tmu – žáci 1.- 5. tř.
Divadlo Tábor Mexiko – země slunce a muziky žáci 6. – 9. tř.

c) Exkurze
Soběslav- Muzeum, výstava Moře a život – žáci 6. – 9. tř.
Praha - Vyšehrad, Podmořský svět – žáci - žáci 6. - 9. tř.
Návštěva - farma U lesa - žáci 4.a 5. tř. + děti z DDM Volyně
Jindřichův Hradec - Krýzovy jesle – žáci 1. – 5. tř.
Sezimovo Ústí COP – žáci 9. tř.
d) Výlety
jednodenní Domažlicko – žáci 6. – 9.. roč.
Bechyně – žáci 8. a 9. roč.
Harachovka – žáci 6. a 7. roč.
Jihlava ZOO – žáci 1.,2.,3. roč.
Bechyňsko,pěší turistika - žáci 4.a 5. roč.
e)Výstavy
výstava žákovských prací ve škole
výstava pro veřejnost v rámci školní akademie
výstava spojená s konáním dnů otevřených dveří pro veřejnost
prodejní výstava knih pro žáky – 2x za rok

f) Besedy
hospodářská komora
beseda o povolání
beseda s dopravní policií

žáci 9.tř.
žáci 8.,9.tř.
žáci 1. – 5. tř.
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g) Účast v soutěžích
1, výtvarné Příroda kolem nás - 9 tř. – 1žák. 7. tř. – 3 žáci
Soutěž o nejkrásnější žabku, mloka, čolka - 11žáků
Praha olympijská - celostátní soutěž

– 7 žáků

Hrdinové z mé nejoblíbenější knihy – 3 žáci
Požární ochrana očima dětí – okresní soutěž – 1.- 9. třída – zasláno 11 prací,
v okresním kole byli oceněni 4 žáci:
- 2x první cenou - Růžičková 5.tř., Sokolová 8.tř.
- 1x druhou cenou- Honsa 7.tř.
- 1x třetí cenou -Svitáková 8.tř.
- v krajském kole – 1. místo Růžičková 5.tř.

2, pěvecké – místního kola ve zpěvu jednotlivců zúčastnili žáci 1.- 9. roč.- 12 žáků
3, recitační - místního kola v přednesu se zúčastnili žáci 1. – 9. roč. – 16 žáků
4, olympiády - v českém jazyce - místního kola se zúčastnilo 5 žáků z 9.tř.
- v českém jazyce – okresní kolo žákyně Turková 9.roč. 3. místo
- v českém jazyce – krajské kolo 1 žákyně 9.roč.
dějepisná olympiáda – školního kola se zúčastnilo 5 žáků 9. ročníku
astronomická olympiáda – účastnili se 44 žáků 6.,7., 8. a 9. ročníku
chemická olympiáda – místní kolo 2 žáci 8.a 9. ročníku.
chemická olympiáda – okresní kolo 1 žák 9. ročník
fyzikální – místní kolo 3 žáci 9. roč.
- okresní kolo 3 žáci 9.roč.- žákyně Zemanová – úspěšný řešitel 4. místo

5, konverzační soutěže v německém jazyce – místního kola se zúčastnili žáci 6.- 9.ročníku
soutěžili ve dvou kategoriích
6, pythagoriáda – místního kola se zúčastnili žáci . – 6.,7., ročníku
7, matematická soutěž Klokan – zúčastnili se žáci 1. – 9. třídy
8, Den dětí – branný den organizovaný vojenskou posádkou z Bechyně
na hřišti TJ Sokol – Sudoměřice u Bechyně spojený s brannou soutěží,
žáci 1. – 9. ročníku
h) vystoupení žáků
akademie žáků u příležitosti Dne matek
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ch) fotografování
třídní kolektivy + skupiny – květen 2008

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 2,27 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 2007/2008 bylo do ŠD zapsáno k pravidelné denní docházce 44 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 pohybový a taneční kroužek.
Činnost ŠD byla motivována jako celoroční hra pod názvem „ Putování s moudrým
skřítkem.“
Prolínaly se výchovné složky:
a) společensko - vědní
b) přírodovědná
c) estetická
d) pracovní
e) tělovýchovná
f) hudebně - pohybová
Akce ŠD.
Seznamovací odpoledne ( zahájení školního roku)
Malování skřítka
Poznávání obce a okolí - vycházka
Sběr přírodnin odpoledne v lese
Žijeme v kolektivu - beseda
Podzimní výzdoba školy
Co žije v lese, co roste v lese - soutěž
Modelování ovoce a zeleniny - výstavka
Puzzle - turnaj
Instituce v obci
Barevné listí – společná práce
Výroba vánoční dekorace
Vánoční výzdoba školy
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Mikulášská nadílka.
Soutěž v tanci
Vánoční odpoledne s dětmi s dětského domova Volyně
Sněhulák z čehokoli - soutěž
Výroba dárků pro děti k zápisu do 1.třídy
Jarní výzdoba školy
Internet – jak pracovat s internetem
Návštěva dětského domova ve Volyni
Jaro v přírodě - hry
Dramatizace pohádek – vystoupení s dramatizacemi pohádek
Kuželky - turnaj
Den Země – soutěž o zemi
Výstavka výrobků pro rodiče
Kopaná - turnaj
Výroba dárků na ŠA
Výzdoba sálu na ŠA + výroba dekorace
Příprava vystoupení na ŠA + vystoupení
Vybíjená – turnaj
Rozloučení se školním rokem – zábavné hry
Skřítkovské vysvědčení a ocenění nejlepších

VI) Mateřská škola
Mateřská škola je jednotřídní, zapsáno bylo 25 dětí. Pracovaly zde dvě učitelky a jedna provozní
pracovnice.
Deset dětí odešlo po zápisu do základní školy.Návrhy na odklad povinné školní docházky nebyly
podány.
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.
AKCE MŠ:
1. pololetí – Proč šetříme papírem
Práce s lupou
Podzimníček a jeho království
O zvířátkách - div. představení v MŠ
Strašidelný mlýn – div. představení v Táboře
Týden knihoven
Cibulová svatba
Country koncert
Bramborové hraní
Drakiáda na hřišti
Tatrmani vystoupení dětí na návsi
Mikulášská nadílka
Pečení vánočního cukroví
Krýzovy jesličky – výlet do Jindřichova Hradce
Zvonečková soutěž
Vánoční besídka pro rodiče
Malí pekaři
Vitamíny pro zdraví
zápis do ZŠ
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2. pololetí – Sněhuláčci
Copánkové království – karneval
Šípková Růženka – div. představení
Puzzliáda
Jak vzniká kniha
Pečení mazance
zápis do MŠ
Návštěva knihovny - prohlížení foto
Malí cyklisté – soutěž
Slet čarodějů a čarodějnic
Fotografování
Srdíčkový den ke Dni matek
Školní akademie
Výlet do Bechyně – klášter, Hasičské muzeum
Popcornová slavnost – Den dětí
Divadelní představení v MŠ Abú mořský
Návštěvy v 1. třídě a v družině
Přírodovědná vycházka
Rozloučení s předškolními dětmi – knižní dárky
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 2007/2008 4 pracovnice s celkovým úvazkem 2,41.
28.8.2007 byly všechny pracovnice proškoleny z hygienických a bezpečnostních předpisů.
k 1.září se přihlásilo ke stravování celkem 93 dětí a 28 dospělých.
Z toho
1. skupina 3- 6 letí
23 dětí
2. skupina 7 -10 letí
28 dětí
3. skupina 11- 14 letí
32 dětí
4. skupina 15 let a více
10 dětí

Za období od 1.9.2007 do 30.6.2008 se uvařilo celkem 16 403 obědů
1. skupina 3 – 6 letí
2 865 obědů
2. skupina 7 – 10 letí
4 493 obědů
3. skupina 11- 14 letí
4 439 obědů
4. skupina 15 let a více
835 obědů
Dospělí
2 461 obědů
Cizí strávníci
1 310 obědů
Počet přesnídávek
3 095
Počet svačinek
552
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Vybrané stravné od 1.9. 2007 až do 30.5. 2008 celkem 363 169,- 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

69 642,- Kč
90 696,- Kč
97 790,- Kč
20 040,- Kč
36 174,- Kč
22 502,- Kč
21 285,- Kč
37 665,-Kč
0

Ceny stravného ve školním roce 2007/2008:
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

8,- Kč
15,- Kč
5,- Kč
20 - Kč
22,- Kč
24,- Kč

24,-

Kč (14,- Kč zaměst. + 8,- Kč FKSP)
příspěvek z FKSP zvýšen
od 1.1.2008 na 10 Kč.)
45,- Kč

6.listopadu 2007 se vedoucí ŠJ Marcela Murdychová zúčastnila semináře - Hygienické
předpisy a vyhláška školního stravování
23.10.2007 byla provedena hygienická kontrola ve školní jídelně –Územním pracovištěm Tábor.
Kontrola byla zaměřena na skladování potravin, záruční lhůty, dodržování a evi –
denci kritických bodů. Nebyly zjištěny žádné závady.
22. ledna 2008 byla provedena revize elektrického zařízení. Závady byly v termínu odstraněny.

VIII.část
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
a) V základní škole nebyla provedena ve škol. roce 2007/2008 kontrola ČŠI.

PROTOKOL O KONTROLNÍM ZJIŠTĚNÍ - Kraj. hyg. stanice Jč. kraje se sídlem
v Českých Budějovicích 23.10.2007
Předmět kontroly : Vyhl. 137/ 2004 ve znění změn vyhl. 602/2006 Sb.,Nařízení
EP a rady ES č. 852/2006 Sb., zákon č. 250/2000 Sb. v platném znění.
Při prováděné kontrole školní jídelny nebyly zjištěny nedostatky.
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IX. část
Základní údaje o hospodaření školy

Údaje z Výkazu zisku a ztrát (v Kč)

Hlavní činnost

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

6 445 804
3 900 035
10 840
1 444 478
55 602
1 034 849
6 495 883
6 105 280
73 669
316 934
50 079

Zúčtování dotací za rok 2007 (v Kč)
MŠMT ČR
Poskytnutá dotace
z toho :
1. přímé výdaje :
a) platy
b) ostatní osobní náklady
c) ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)
2. další dotace celkem

Celkem

ZŠ pedag.
ŠD
MŠ pedag.
ŠJ
Ostatní
Celkem

4 908 500

4 904 980

3 520

4 898 000
3 508 000
11 000
1 379 000
10 500

4 897 840
3 508 000
10 840
1 379 000
7 140

160

Jkú

3 360

Jkú

Stav k 1.1.2007
220 000
458 773
188 171
167 106
964 050

Tvorba
20 000
78 142
60 000
35 128
193 270

vratka dotace

6 496 874
3 907 035
10 840
1 447 068
55 602
1 076 329
6 563 538
6 105 280
73 667
384 589
66 664

použito

Použití
31 329
32 669
63 998

komu vráceno
Jkú Čes. B.

Stav k 31.12.2007
240 000
505 586
145 502
202 234
1 093 332

Průměrný plat

Průměr nen.sl.

% z nár.plat.

% z tarif.plat

24 244
17 202
19 701
12 368
13 190
8 852

2 324
1 146
1 176
1 232
1 504
1 099
1 779

11,29%
7,13%
6,35%
11,06%
12,87%
14,18%
10,17%

14,14%
8,99%
7,80%
13,07%
14,69%
16,07%
12,97%

Nároková složka včetně nadúvazk.
hodin a přesčasové práce (v Kč)
1 924 150
203 080
391 246
322 068
343 598
3 184 142

Počet přepočtených úvazků v roce 2007
Celkem
z toho pedagogických
nepedagogických

51 070
7 000
2 590
41 480
67 655
67 655
16 585

Celkem

poskytnuto

Tvorba a použití peněžních fondů (v Kč)
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond
Investiční fond
Celkem

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

Doplňková činnost

15, 17
10, 13
5, 04
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Nadúvazkové
hodiny(v Kč.)
61 302
0
0
0
0
61 302

Přesčasová
práce v Kč.
0
0
0
0
0
0

Zhodnocení, závěr
Během školního roku proběhlo šest pedagogických rad, ve kterých se projednával stav školské
legislativy,závěry autoevaluace školy, dodržování bezpečnosti práce, plán práce školy.
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,změna organizace vyučování na 1. stupni plánovaná na škol. rok 2008/2009, informace
z porad ředitelů apod.
V průběhu školního roku se konaly dílčí porady, na kterých se projednávaly aktuální
provozní záležitosti, zejm. zajištění bezpečnosti výchovně-vzdělávací práce.
Koncem školního roku OÚ Sudoměřice u Bechyně přijal program podpory jezdeckého sportu
při Základní škole v Sudoměřicích u Bechyně, jehož cílem je podpořit slibně se rozvíjející činnost
jezdeckého klubu Farma u lesa a umožnit žákům školy aktivně se účastnit této
poměrně finančně náročné sportovní aktivity. Žákům bude poskytnut příspěvek na úhradu
části nákladů na jezdecké hodiny absolvované v jezdeckém klubu Farma u lesa.
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.
V průběhu školního roku 2007/2008 všichni zaměstnanci svědomitě a podle svých schopností
plnili úkoly, které jim byly ředitelkou školy zadávány.

Problémy školního roku 2007/2008.
1) Nedostatek žáků ZŠ ( nízká naplněnost některých tříd)- škola je podlimitní, dochází ke
spojování tříd na prvním stupni. Ve školním roce 2007/2008 byly spojeny 1. 2. a 3. třída;
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 2008
Schváleno školskou radou 30.10.2008

Mgr. Irena Benešová
ředitelka školy
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