VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZŠ ČIMELICE
Školní rok 2020/2021
1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Název školy, právní forma: Základní škola a Mateřská škola Čimelice,
příspěvková organizace
Sídlo školy:
Čimelice 115
Zřizovatel školy:
Obec Čimelice
Ředitel školy:
Josef Pouch
e-mailová adresa:
skola@zscimelice.cz
Internetové stránky:
www.zscimelice.cz
Součásti školy:
základní škola, mateřská škola, družina, klub, školní jídelny ZŠ a MŠ
Vzdělávací program:
ŠVP ZŠ Čimelice; ŠVP MŠ Čimelice
Počet žáků, tříd: 1. st.
2. st.
Celkem

5 tříd
4 třídy
10 tříd

Na 1. st. připadá
Na 2. st. připadá
Celoškolně

96 žáků
72 žáků
168 žáků převážně národnosti české
19,2 žáků na třídu.
14,4 žáků na třídu.
16,8 žáků na třídu.

Na učitele připadá 10,5 žáka.
Školní družina: Má tři oddělení v samostatné budově proti škole.
Je zapsáno 80 dětí ve dvou odděleních, za které platí rodiče poplatek 100 Kč
za měsíc na účet školy.
Docházka 91 %.
S dětmi pracovaly tři vychovatelky na částečný úvazek.
Zvláštní místní podmínky: Škola má devět ročníků – ročník 1 – 8 po jedné třídě, v devátém
ročníku třída 9.A a 9.B
Na žádost rodičů dojíždějících dětí jsou kráceny přestávky,
aby děti odjížděly nejbližším vlakem nebo autobusem.
Vybavenost školy:
- dostačující ve třídách, sborovně a ředitelně, postupně se mění nábytek ve
třídách tj. stolky, židle, skříně, plastová okna.
pomůcky - učeb. pomůcek je dostatek, postupně vyřazujeme zastaralé
technika:
- počítače: v učebně pro žáky 23ks, celkem v budově 34,ks, většina pracuje
s programem Windows 2010
- 15x konvertibilních tabletů pro učitele
- 17x notebooku pro práci učitelů

- 8x grafických tabletů pro žáky do hodin informatiky a počítačové
grafiky
- 6 x Dataprojektor
- 7 x interaktivní tabule
- 6 x robotických stavebnic na kroužek robotiky
- 1x DVD přehrávač
- 1x digitální kamera
- 1x digitální fotoaparát
- 8x tiskárna
- 3x kopírka
- Počítače s rychlým připojením na internet jsou pro potřeby učitelů ve
sborovně, v učebně jazyků, v kabinetu fyziky, v kabinetu biologie a
v učebně pracovních činností škola je připojena bezdrátově na internet
Projekty financované z cizích zdrojů:
- Žádný nebyl v tomto školním roce ukončen
Zajištění BOZP:

- školení proběhlo na začátku školního roku, dále individuálně s každým
pedagogem před každým výletem, exkurzí.
- celkem 5 školních úrazů s náhradou od pojišťovny
PO - požární a poplachové směrnice jsou vyvěšeny, školení 1. a 2. stupně
proběhlo podle směrnice
- směrnice pro bezpečné nakládání s chemickými látkami (školení
pracovníků pracujících s těmito látkami, školení žáků na hodiny chemie a
praktik z chemie)

Prevence negativních jevů – škola má zpracovaný plán
- určen a proškolen koordinátor - Mgr. Olga Vilímová
- škola spolupracuje s organizací „Arkáda“ a „Sananim“
2) VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE
Učební plány - ŠVP ZŠ a MŠ Čimelice, 1. 9. 2016

-

Cizí jazyk - anglický 1.- 9. třída
- německý jazyk 7. – 9. třída
Nepovinné předměty :
- 0
Zájmové předměty:
-

chemická a fyzikální praktika
dramatická výchova
keramika
floorbal
počítačová grafika

-

robotika
ruský jazyk
psaní na klávesnici
stolní tenis
modelářský
badminton
atletika
francouzský jazyk

Priority výchovy a vzdělávání:
 kvalitní výuka cizích jazyků a informatiky
 podpora tvořivé atmosféry ve třídách
 budování přátelských vztahů mezi žáky, odstranění možné šikany a
ponižování
 podpora sportovních a uměleckých aktivit žáků
 ochrana ŽP – tj. naučit žáky chránit přírodu, třídit odpad
 celkový vyvážený rozvoj osobnosti žáka
 aktivní zaměření na nadané žáky (kroužky, semináře, exkurze)
 rozvoj kladného vztahu k hodnotám (přírodním i kulturním)
 nabídka široké škály nepovinných předmětů k lepšímu využití volného času
žáků
 využití počítačové učebny a interaktivní tabule při hodinách
informatiky, jazyků, dalších předmětech i ve volném čase
 zlepšení prospěchu – doučování
 příprava žáků na budoucí povolání
 individuální pomoc dětem po nemoci
 zájem dětí o kulturu a četbu - využití knihovny, návštěvy kin, divadel, muzeí
Výchovně vzdělávací činnost nad rámec učebních plánů:
- doučování žáků a příprava na přijímací zkoušky
- zájmové kroužky
- exkurze, výlety

Spolupráce s mimoškolními zařízeními:
- PPP Písek, Strakonice-vyšetření problémových žáků, školní zralost,
- SPC Arkáda Písek drogová prevence
- Sananim Karlov
- individuální konzultace učitelů k problémovým dětem
- ÚP - burza SŠ a výrobních podniků
- zajištění informací o školách a SOU

Řečová výchova :
- Vede paní Šárka Hrdličková; tento školní rok zde pracovali 3 žáci první třídy
Integrovaní žáci: - žákyně 3. třídy měla diagnostikovaný 2. stupeň PO, pedagogická intervence
- žákyně 5. třídy měla diagnostikovaný 3. stupeň PO, pracuje s asistentkou
- žák 5. třídy měl diagnostikovaný 3. stupeň PO, pracuje s asistentkou

- PLPP tj. podpora 1. stupně byla vypracovaná v tomto školním roce pro 7 žáků
- problémy dyslexie žáků řeší vyučující především 1. st. a jazyků ve spolupráci s
PPP a s rodiči, s využitím zakoupené metodické literatury.
Dělení tříd:






3., 4., 5., 7., 8. a 9. třída na cizí jazyk
5., 7., a 8. třída informatika
6.-9. třída pracovní činnosti
6.-9. třída TV
povinně volitelný předmět 7., 8. a 9. třída (německý jazyk)

Péče o talentované a zaostávající žáky:
- využití zájmových kroužků na rozvoj talentu (sportovní, vědecký i umělecký)
- zadávání individuální práce navíc žákům talentovanějším
- doučování slabých žáků především na 1. st., dále v Čj, M a cizích jazycích
- využití počítačových programů pro zaostávající i talentované žáky
- individuální práce s dyslektickými žáky
Činnost výchovného poradce:
Ing. Ivana Zieglerová
- přihlášky vycházejících žáků,
- spolupráce s rodiči, PPP, ÚP, zástupci škol a SOU
- nástěnky k volbě povolání
Mgr. Šárka Hrdličková
- vypracování PLPP a IVP
- kontroly IVP a PLPP
- evidence vývoje problémových žáků
Kulturní akce:

Besedy
Exkurze, výlety:

Beseda s odbornicí na včely p. Koudelkovou
Úřad práce – 9.tř.
- Burza středních škol a Den otevřených dveří středních škol v Písku –
- Školní výlety (Praha – návštěva Pražského hradu)
- Workshop SOU Strakonice – 8.a9. tř.

Divadel. představení:

- neuskutečněno z důvodů epidemických opatření

Projektový den:

- neuskutečněno z důvodů epidemických opatření

Další akce:
-

neuskutečněno z důvodů epidemických opatření

9. tř

Kulturní vystoupení žáků:
neuskutečněno z důvodů epidemických opatření
Účast žáků ve sportovních soutěžích:
Sportovní akce: - neuskutečněno z důvodů epidemických opatření

Plavecký výcvik :
- neproběhl z důvodů omezení spojených s corona virem
Lyžařský výcvik:
-

Neproběhl z důvodů omezení spojených s corona virem

3) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH
Počet pedagog. prac. - celkem 17 pracovníků - 16 učitelů (včetně ředitele a zástupce ředitele)
- 4 vychovatelky školní družiny
Počet odpovídá přepočtenému limitu, někteří
učitelé mají kratší úvazek.
Bydliště učitelů :
z Čimelic a okolí - 9
dojíždějící – 7 (Králova Lhota, Rakovice, Smetanova Lhota, Zvíkovské Podhradí, Písek)

Praxe:
JMÉNO

roky

JMÉNO

Roky

M. Vejcharová
M. Filipová
V. Karasová
J. Jelínková
Š. Hrdličková
J. Kašparová
H. Vladyková
J.Staněk

40
33
14
33
28
24
37
6

I.
Zieglerová
J. Štěpánková
J. Kubátová
O. Vilímová
O. Pouch
V. Linhart
M. Polívková

28
28
14
15
38
14
15

Počet nepedagog. prac. – celkem 7 (3 uklízečky, 2 kuchařky, 1 vedoucí kuchyně, školník)
Kvalifikovanost pedagog. – naprostá většina kvalifikovaná
Aprobovanost – 97 %
4)ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Do 1. ročníku zapsáno 26 žáků - z toho odklad začátku školní docházky měli 7 žáků.
Do školní družiny na příští rok zapsáno 80 žáků.
Ukončení školní docházky - z 9. ročníku vychází celkem 18 žáků (z toho 9 dívek)
Všichni jsou umístěni:
OA Písek
Střední lesnická škola v Písku
Gymnázium Písek
SOŠ Volyně

1
0
1
1

SPŠ Písek el.

1

SPŠ Volyně

1

SOU Písek autotronik
SOŠ Březnice

1
2

SOŠ ČB cestovní ruch, gastro, kadeřnice
SZeŠ Písek agropodnikání

3
2

SOŠ Lyceum Volyně
SOU Písek instalatér, zámečník, cukrářka

1
3

ČK SUmPrum užitá malba

1

SOŠ Volyně sociální činnost

0
18

CELKEM

Ukončení školní docházky v nižším ročníku – 0
Odchod na gymnázium z nižšího ročníku

- z 5.. třídy

1

5) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
Roč.
1.
2.
3.
4.
5.
1.-5.
6.

Poč. žáků/dívky
18/7
15/7
19/8
21/12
23/13
96/47
20/11

Prosp. s vyzn.
18
15
19
16
17
85
12

Prospěl
0
0
0
5
6
11
8

Neprospěl
0
0
0
0
0
0
0

Průměr
1,01
1,04
1,09
1,35
1,21
1,14
1,39

7.
8.

14/7
20/10

8
12

6
8

0
0

1,40
1,35

9.A

10/5

5

5

0

1,37

9.B
6.-9.
1.-9.

8/4

1
38
123

7
34
45

0
0
0

2,07
1,52
1,33

72/37

Chování - 2.st

168/84
1 (žák 4. ročníku)

Neomluvená absence: 0 hodin

6) ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH:
Zájmové kroužky:
Dramatická výchova
0 žáků
Hra na hudební nástroj
0žáků
Sborový zpěv
0 žáků
Seminář z matematiky
0 žáků
Seminář z českého jazyka
0 žáků
Chemická praktika
0 žáků
Keramika
0 žáků
Florbal
0 žáků
Modelářský kroužek
0 žáků
Stolní tenis
0 žáků
Atletický kroužek
0 žáků
Badminton
0 žáků
Francouzský jazyk
0 žáků
- neuskutečněno z důvodů epidemických opatření

7) KONTROLY
0
8) STÍŽNOSTI:
0
9) VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ:
- učitelé se jednotlivě zúčastnili ve školním roce celkem 2 akcí dalšího
vzdělávání ( MAP Písek, Úřad práce Písek, PPP Písek)

10) HOSPODAŘENÍ za rok 2020
Výnosy
Dotace ze státního rozpočtu celkem
Z toho prostředky na platy
Z toho prostředky ONIV
Z toho FKSP
Dotace od obce celkem
Z toho mimořádná dotace na stavební úpravy
Ostatní příjmy mimorozpočtové MŠ, ŠD, úroky
Výnosy celkem

19 910 197
14 271 258
529 828
285 425
2 574 217
0
244 689
22 729 103

Náklady
Výdaje - prostředky na platy + odvody
Výdaje ONIV
Prostředky převedené na účet FKSP
Výdaje na provoz školy včetně stavebních úprav z dotací obce a z dalších výnosů
Výdaje celkem

19 094 941
528 874
286 382
2 818 906
22 729 103

10) PERSPEKTIVY
-

vytvářet školu bez šikany a stresu
kvalitně vzdělávat naše žáky
vytvářet příjemnou pracovní atmosféru ve třídách a školní klima
vytvářet předpoklady pro kvalitní výuku cizích jazyků na škole
vést žáky k toleranci, k úctě k učitelům, spolužákům, atd.
podporovat další vzdělávání učitelů (zvláště v oblasti jazyků a informačních
technologií)
učit žáky ochraně životního prostředí, ochraně osobního i školního majetku
dále zkvalitňovat vybavení školy učebními pomůckami
práce se ŠVP, doplňovat a zkvalitňovat náš ŠVP

