Výroční zpráva o činnosti školy

Č.j.: VZ 1/2012

Školní rok 2011/2012

a)
Název školy

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

Sídlo školy

Šumavské Hoštice 21, PSČ 384 71
zsamshostice@seznam.cz

Číslo telefonu

388 421 118

Zřizovatel školy – Obec Šumavské Hoštice
Kontaktní údaje:
Adresa:
Šumavské
Hoštice
obecní
http://www.sumavskehostice.cz

úřad

Šumavské

Hoštice

9,

384 71

Telefon WORK: +420 388 421 134
Mobil CELL: +420 724 124 597
E-mail: EMAIL obec@sumavskehostice.cz
Ředitel školy – Mgr. Petra Vaňková
Tel. č. 388 328 388,

e-mail vankovapetrahostice@centrum.cz

Školská rada
Ve školním roce 2011/2012 Školská rada pracovala, uskutečnily se volby nových členů dle volebního
řádu.
Školská rada plánuje společné akce se základní školou, zabývá se prováděním zápisu k základní školní
docházce, přenáší informace z jednání zastupitelstva Obce Šumavské Hoštice do jednání Školské rady.
Složení ŠR:
Předsedkyně – Anna Olahová, Barbora Samková
Členové – Pavla Košková, Vladimír Sedlák, Eva Vaníčková, Andrea Půbalová, Hana Šimandlová
b)
Právní subjektivita od 1. 1.2003
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydalo MŠMT s účinností od 1. 1. 2003
pod č.j.: 18 067/03-21
Rozhodnutí MŠMT – S účinností od 1. 2. 2006 se do školského rejstříku zapisuje:
Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání:
Č.j.: 38 103/2005-21
1. 79-01-C/001 Základní škola
studium denní
délka studia: 9 r. 0 měs.
Identifikátor právnické osoby: 650 041 038
IČ: 71 003 541

S účinností od 1. 2. 2006 se do školského rejstříku zapisuje:
Název právnické osoby:
Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
Odloučená pracoviště:

1. 384 71 Šumavské Hoštice 22 (školní jídelna)
2. 384 71 Šumavské Hoštice 64 (mateřská škola)

Škola sdružuje:
1. mateřská škola
IZO: 107 534 282

kapacita
kapacita k 1. 9. 2008 - 28 dětí
plánovaná 28 dětí

2. základní škola
IZO: 107 722 127
3.školní družina
IZO: 114 700 222
4. školní jídelna
IZO: 102 487 901

kapacita k 1. 9. 2005 - 200 žáků
plánovaná 200 žáků
kapacita k 1. 9. 2005 - 25 žáků
plánovaná - 25 žáků
kapacita k 1. 9. 2005 - 200 jídel
kapacita plánovaná - 200 jídel

kapacita
skutečná 25
skutečná 99, na konci roku 96
skutečná 25

Počet budov – tři (škola, školní kuchyně s jídelnou, mateřská škola)
Počet tříd v základní škole: 7 kmenových, 2 počítačové učebny, školní dílna,
2 místnosti pro jedno oddělení školní družiny
Počet tříd v mateřské škole – 1
Počet oddělení ŠD
- 1 s počtem 25 žáků.

c) rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogičtí pracovníci:
Základní škola 10, z toho tři třídní učitelé na 1. stupni, 4 třídní učitelé na 2. stupni, jedna vyučující na
plný úvazek bez třídnictví, ředitelka školy a vychovatelka školní družiny + částečný úvazek učitelky.
Mateřská škola – 2 učitelky, z toho 1 jako vedoucí zařízení MŠ.
Pedagogický sbor
Zařízení, jméno
vzdělání + prac. zařazení a ostatní úkoly
MŠ
p. Alena Interholzová
p.Jana Korytarová

SPgŠ – vedoucí zařízení MŠ
Gymnázium Prachatice a SPgŠ - učitelka MŠ

ZŠ
p.Mgr. Barbora Samková

PeF, vysokoškolské - 1. stupeň ZŠ, učitelka
2. třídy – (2. p. ročníku)

p. PhDr. Miluše Strnadová

PeF, vysokoškolské, 1. stupeň, vyučuje
reedukaci, zodpovídá za environmentální
výchovu, koordinátorka přípravy školního
vzdělávacího programu, tř. uč. 1. třídy (2. a 4. p. ročníku)

p. Mgr. Petr Fleischmann

PeF, 1. stupeň, vysokoškolské, zodpovídá
za dopravní výchovu, tř. uč. 3. tř.(4. a 5. p. roč.)

p.Ing. Anna Olahová

VŠ elektro, DPS, ICT koordinátor, výchovný poradce, správce
počítačové sítě, tř. uč. 8. třídy

p.Mgr.Drahomíra Svobodová

PeF, vysokoškolské, ČJ-HV pro druhý stupeň
tř. uč. 9.třídy

p. Mgr. Lenka Hanzalová

PeF, vysokoškolské, bez třídnictví

p.Ing.Věra Doulová

VŠZ, vysokoškolské, DPS
tř. uč. 6. třídy

p. Ing. Eva Vaníčková

VŠZ, DPS, vysokoškolské, preventista sociálně
patologických jevů, tř. uč. 7. třídy.

p. Martina Koubová
(od května za Mgr. Hanzalovou MD)

studentka

p. Mgr. Petra Vaňková

PeF, vysokoškolské, ČJ-ON pro 2. a 3. stupeň
ředitelka školy

p.Lucie Jiroušková

SPgŠ, vychovatelka ŠD a učitelka výchov

Provozní zaměstnanci:

Základní škola – 3, z toho 2 uklízečky, každá na poloviční úvazek, 1 školník a topič na 0,81 prac.
úvazku.
Mateřská škola – 2 uklízečky (uč. MŠ), každá na 0,2 prac. úvazku.
Školní jídelna – 3 pracovnice – 1 vedoucí škol. jídelny, 1 hlavní kuchařka, 1 kuchařka
s celkovým úvazkem 2,4 prac. úvazku + 0,3 na cizí strávníky.
THP zaměstnanci:
p.Lenka Lašáková
SEŠ, účetní, ekonom 0,5 úvazku
d) údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Žáci:
Školu navštěvovalo k 30. 9. 2011 - 99 žáků.
Dne 20. 1. 2012 byl proveden zápis k povinné školní docházce. Byl zajištěn těmito pedagogickými
pracovníky: Mgr. Petra Vaňková - ředitelka školy, PhDr. Miluše Strnadová – učitelka prvního stupně
+ speciální pedagog, Ing. Věra Doulová, učitelka 2. stupně, Ing. Anna Olahová – výchovný poradce.
Zápisu se zúčastnilo 8 dětí. Do první třídy nastoupilo 1.9.2012 8 dětí.
Materiálně technické vybavení školy:
Škola má počítačovou učebnu, využívala i počítače Obce Šumavské Hoštice, jež byly předány škole
v prosinci darem, další pracovní stanice jsou 8. třídě 1, v ředitelně 1, ve sborovně snížen počet na 1,
v kanceláři pro účetní 1 – vše s internetem a ve školní jídelně 1 – bez internetového připojení. Všichni
pedagogičtí pracovníci základní školy jsou vybaveni notebooky.
V 8. třídě je k dispozici interaktivní tabule s připojením k internetu, dále pak informační koutek – také
s připojením k internetu, vybavený novým PC stolem, skříňkami na dokumentaci práce žáků
a pohodlnými židlemi. Internetové připojení má v současné době i mateřská škola.
Všichni žáci mají výškově stavitelné stoly a židle. Trvale doplňujeme učební pomůcky a učebnice pro
jednotlivé předměty.

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem
Vyučování probíhalo podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.:16 847/96-2
včetně pozdějších úprav a doplňků v 5. ročníku, ostatní ročníky byly již vyučovány podle Rámcového
vzdělávacího programu – respektive vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro život.
Výsledky přijímacího řízení
Jméno a příjmení
Černý Stanislav

Fleišmann Jindřich
Kahuda Karel
Lahovcová Iveta
Novotná Pavla

Tomanová Michaela

Škola
STŘEDNÍ
ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ, CENTRUM
ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ
NAD VLTAVOU, ZVOLENOVSKÁ
534
GYMNÁZIUM,
STRAKONICE,
MÁCHOVA 174
STŘEDNÍ
ŠKOLA,
VIMPERK,
NERUDOVA 267
STŘEDNÍ
ŠKOLA,
VIMPERK,
NERUDOVA 267
STŘEDNÍ
ŠKOLA
A
VYŠŠÍ
ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO
RUCHU
ČESKÉ
BUDĚJOVICE,
SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 12
STŘEDNÍ
ŠKOLA,
VIMPERK,

Obor
26-51-H/02
ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD

79-41-K/81 GYMNÁZIUM
41-55-H/01
OPRAVÁŘ
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
69-51-H/01 KADEŘNÍK
65-42-M/01
HOTELNICTVÍ
(HOTELNICTVÍ A TURISMUS)
65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Tošnerová Michaela

Altenstrasser Tomáš

NERUDOVA 267
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A
VYŠŠÍ
ODBORNÁ
ŠKOLA
ZDRAVOTNICKÁ,
ĆESKÉ
BUDĚJOVICE, HUSOVA 3
STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A
SLUŽEB,
STRAKONICE,
STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

53-41-M/01
ASISTENT

ZDRAVOTNICKÝ

23-68-H/01
MECHANIK
OPRAVÁŘ
MOTOROVÝCH
VOZIDEL (AUTOMECHANIK)

Všichni žáci byli přijati na střední školy.
Výsledky vzdělávání:

1.stupeň
Po opravných
zkouškách
2.stupeň
Po opravných
zkouškách
Celkem

1.st.
2.st.
celkem

NTU
2
2

Prospěli s
vyznamenáním
39
39

Prospěch
Prospěli

Neprospěli

21
21

1
1

16
16

19
21

0
0

55

40

1

DTU

DŘŠ

Chování
PTU
11
3
14

PŘŠ
7
10
17

1. st.
61
35
96

2. st.

3. st.

Ostatní žáci bez výchovných problémů, některým žákům uděleny pochvaly do žákovských knížek – za
účast v soutěžích, za reprezentaci školy, za příkladné chování a za pomoc při organizaci různých akcí
školy. Interní ocenění.„Vzorný žák školy“ byl v tomto školním roce udělen Jindřichu Fleischmannovi
za prospěch s vyznamenáním po celou dobu studia.
Při stanovení koncepce a náplně Ročního plánu práce školy vycházela povinně
ředitelka školy ze Souboru pedagogicko organizačních opatření pro základní školy a školská zařízení
platných pro školní rok 2011/2012, ze závazných předpisů a směrnic, platných školských zákonů,
nařízení vlády, pokynů MěÚ vimperk, Krajského úřadu České Budějovice, vlastních poznatků
z předcházejících let, požadavků rodičovské veřejnosti, výsledků předcházející školní inspekce …
Vyučující stále upřesňují Školní vzdělávací program Škola pro život. Vlastní plán práce měla
zpracovaný i školní družina. Systematicky pracovalo metodické sdružení 1. stupně ZŠ i předmětová
komise druhého stupně.
Ředitelka školy průběžně kontrolovala celkové plnění Ročního plánu práce školy, práci
všech zaměstnanců, a to jak pedagogických, tak i provozních. Roční plán práce byl splněn.
Ve 3. třídě byl jako v předcházejícím školním roce nově zaveden anglický jazyk. Všechny ročníky
pokračují podle jednotlivých školních vzdělávacích programů.
Vzdělávací programy školy byly splněny.

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Podle výsledků pozorování všech vyučujících potvrzených prohlášením v pedagogických radách
nebyly během školního roku pozorovány žádné příznaky sociálně patologických jevů. Za prevenci
sociálně patologických jevů odpovídala
Ing. Eva Vaníčková. Plán prevence byl splněn.
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání probíhalo nyní nejvíce samostudiem materiálů souvisejících s postupným zaváděním
Školního vzdělávacího programu do dalších ročníků. Všichni vyučující mají dostatek studijního
materiálu v učitelské knihovně, odebíráme dostatek odborných časopisů, vyučující cizích jazyků se
zúčastňují zajímavých seminářů organizovaných nakladatelstvími jednotlivých učebnic.
Vzdělávání v oblasti obsluhy internetových stránek bylo pro užší okruh zájemců umožněno i v tomto
školním roce.
h) údaje aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Děti měly možnost pracovat v kroužcích dopravním, sportovním, pěveckém, zdravotnickém a
dramatickém. Bylo uskutečněno mnoho akcí podporujících výuku – jako jsou vycházky, exkurze,
výlety, besedy, výchovné akce. Za připomenutí určitě stojí beseda s horskou službou, vystoupení
historického šermu, besedy o šikaně, den zimních sportů, zapojení žáků do soutěží. Významnou měrou
ovlivňují život školy akce pořádané v souvislosti se zapojením naší školy do projektu Šance pro
vesnické školy, které jsou pro děti výhodné v tom smyslu, že nemusí nic platit, všechny jsou zajištěny
odbornými lektory – např. Putování vodní kapky, fotografické a literární soutěže, exkurze na Moravu,
exkurze na slatě v NP Šumava. O všech akcích byly vždy předem informováni rodiče, mnoho
informací lze najít na stránkách www.su-ma-va.cz Nejčastěji se jedná o zveřejňování úspěchů
našich žáků v soutěžích v regionálním tisku,
i
v souvislosti s našimi aktivitami v oblasti
environmentální výchovy, zavádění moderních technologií ve výuce. Dále se škola prezentuje na
webových stránkách Obecního úřadu Šumavské Hoštice a při akcích pořádaných školou pro děti
předškolního věku v mateřských školách a pro seniory v kulturních domech.
.
Nadstandardní aktivity:
Pravidelná péče o okolí školy, mimoškolní práce vyučujících se žáky, doučování zaostávajících žáků
i žáků dlouhodobě nemocných, příprava talentovaných žáků na soutěže vědomostního i sportovního
rázu.
i)údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 15. až 17. června 2010 Českou školní inspekcí na základě kompetencí a povinností ČŠI
stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů provedena veřejnosprávní kontrola.
Následně v září, t.zn. v hodnoceném školním roce školním roce, byla opět provedena inspekce. Při
žádné z těchto inspekcí nebyly zjištěny žádné nedostatky.
j) základní údaje o hospodaření školy budou uvedeny v příloze č. 1, která se zpracovává po
ukončení finančního roku.
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice je zapojena do Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Celkové uznatelné náklady tohoto projektu jsou pro naši školu 794 566,80
Kč. Byla realizována instalace interaktivní tabule, informační koutek a jeho kompletní vybavení,
školení pro pedagogy, exkurze žáků.
Je zajištěn a schválen MŠMT i projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM, ze kterého může škola čerpat finanční
prostředky až do 31. 1. 2014.
l) Škola sama nepořádá vzdělávání pro jiné.

m) škola realizuje program uvedený v bodě k).
n) škola nemá odborovou organizaci
Výroční zpráva byla zpracována dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon a Vyhlášky č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
včetně novely č. 225/2009 Sb.
Zpracovala Mgr. Petra Vaňková
V Šumavských Hošticích dne 20.9.2012.

*

……………………………………..

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byla předložena
Školské radě a zřizovateli

……………………………………………………….
podpisy zástupce Školské rady a zřizovatele

