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Č.j.: VZ 1/2014

Školní rok 2013/2014

Název školy

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

Sídlo školy

Šumavské Hoštice 21, PSČ 384 71

Kontaktní údaje:
a) e-mail
b) číslo telefonu

zsamssumavskehostice@seznam.cz
388 421 118

Identifikační údaje:
IČ:

71 003 541

IZO:

107722127

REDIZO:
Ředitel školy

650 041 038
Mgr. Petra Vaňková

Kontaktní údaje:
a) e-mail

vankovapetrahostice@centrum.cz

b) číslo telefonu

388 421 118, 388 328 388

c) web

www.sumavskehostice.cz

Zřizovatel školy

Obec Šumavské Hoštice

Adresa:

Šumavské Hoštice - obecní úřad Šumavské Hoštice 9, 384 71

Kontaktní údaje:

a) e-mail

obec@sumavskehostice.cz

b) telefon

+420 388 421 134, +420 724 124 59

c) web

www.sumavskehostice.cz

Školská rada
Složení:
Předsedkyně – Věra Doulová
Členové – Pavla Košková, Vladimír Sedlák, Eva Vaníčková, Andrea Půbalová, Hana Šimandlová
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Právní subjektivita Základní školy a mateřské školy:

od 1. 1. 2003

Rozhodnutí o zařazení do Školského rejstříku vydalo MŠMT s účinností

od 1. 1. 2003

pod č.j.: 18 067/03-21

Obory vzdělávání
79-01-C/001

Základní škola

studium denní

délka studia: 9 r. 0 měs.

Rozhodnutí MŠMT – S účinností od 1. 2. 2006 se do Školského rejstříku zapisuje:
obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání: 79-01-C/001 Základní škola,
č. j.: 38 103/2005-21

Identifikátor právnické osoby: 650 041 038
IČ: 71 003 541
S účinností od 1. 2. 2006 se do Rejstříku škol 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:
kapacita

kapacita

1. mateřská škola

kapacita k 1. 9. 2008 - 28 dětí

IZO: 107 534 282

plánovaná 28 dětí

2. základní škola

kapacita k 1. 9. 2005 - 200 žáků

IZO: 107 722 127

plánovaná 200 žáků

skutečná 28
skutečná 102, na konci roku
105

3. školní družina

kapacita k 1. 9. 2005 - 25 žáků

IZO: 114 700 222

plánovaná - 25 žáků

4. školní jídelna

kapacita k 1. 9. 2005 - 200 jídel

IZO: 102 487 901

kapacita plánovaná - 200 jídel
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skutečná 25

Počet budov – tři (škola, školní kuchyně s jídelnou, mateřská škola)
Počet tříd v základní škole: 7 kmenových, 1 počítačová učebna, tělocvična, školní kuchyňka, školní
dílny, 2 místnosti pro jedno oddělení školní družiny
Počet tříd v mateřské škole – 1 s počtem 28 dětí
Počet oddělení ŠD

- 1 s počtem 25 účastníků.

Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogičtí pracovníci:
a) Základní škola - 11, z toho do ledna 1 učitelka na mateřské dovolené, 3 třídní učitelé na
1. stupni, 4 třídní učitelé na 2. stupni, jedna vyučující na zkrácený úvazek bez třídnictví,
ředitelka školy a vychovatelka školní družiny + částečný úvazek učitelky.
b) Mateřská škola – 2 učitelky, z toho 1 jako vedoucí zařízení MŠ.
Pedagogický sbor
Zařízení, jméno

pracovní zařazení a ostatní úkoly

MŠ
Alena Interholzová
Jana Korytarová

vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ

ZŠ
Mgr. Barbora Samková

učitelka 1. stupně; na mateřské dovolené

PhDr. Miluše Janoušková

učitelka 1. stupně, vyučuje reedukaci, zodpovídá za
environmentální výchovu, koordinátorka přípravy školního
vzdělávacího programu, tř. uč. I. třídy (1. p. ročníku)

Mgr. Petr Fleischmann

učitel 1. stupně, zodpovídá za dopravní výchovu, třídní učitel
III. třídy (3. a 5. p. ročníku)

Ing. Anna Olahová

učitelka 2. stupně, ICT koordinátor, výchovný poradce, tř.
učitelka 6. ročníku

Mgr. Drahomíra Svobodová

učitelka 2. stupně, zodpovídá za knihovnu,
předmětové komise, třídní učitelka 7. ročníku

Mgr. Lenka Hanzalová

učitelka 1. stupně, vyučující anglického jazyka, třídní učitelka
II. třídy (2. a 4. p. ročníku)

Ing. Věra Doulová

učitelka 2. stupně; zodpovídá za žákovskou knihovnu, třídní
učitelka 8. ročníku

Ing. Eva Vaníčková

učitelka 2. stupně, preventista sociálně patologických jevů,
třídní učitelka 9. ročníku

Mgr. Petra Vaňková

ředitelka školy, učitelka 2. stupně

Lucie Jiroušková

vychovatelka ŠD a učitelka výchov 1. a 2. stupně
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vedoucí

Provozní zaměstnanci:
Základní škola

3, z toho 2 uklízečky, každá na poloviční úvazek, 1 školník a topič na 0,81
pracovního úvazku

Mateřská škola

2 uklízečky (uč. MŠ), každá na 0,2 pracovního úvazku.

Školní jídelna

3 pracovnice – 1 vedoucí školní jídelny, 1 samostatná kuchařka, 1 pomocná
kuchařka s celkovým úvazkem 2,4 pracovního úvazku + 0,3 na cizí strávníky

THP zaměstnanci:

1 účetní, ekonom na 0,5 úvazku

Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
Žáci:
Školu navštěvovalo k 30. 9. 2013 -

102 žáků, k 30. 6. 2014 - 105 žáků.

Dne 23. 1. 2014 byl proveden zápis k povinné školní docházce. Byl zajištěn těmito pedagogickými
pracovníky: Mgr. Petra Vaňková - ředitelka školy, PhDr. Janoušková – učitelka prvního stupně +
speciální pedagog, Mgr. Lenka Hanzalová – učitelka prvního stupně, Ing. Věra Doulová, učitelka
2. stupně, Ing. Anna Olahová – výchovný poradce.
Zápisu se zúčastnilo 17 dětí. Do první třídy nastoupilo 1. 9. 2014 16 žáků. 1 žák – odklad povinné
školní docházky.
Materiálně technické vybavení školy:
Škola má počítačovou učebnu, využívala i počítače Obce Šumavské Hoštice, jež byly předány škole
v prosinci 2011 darem, další pracovní stanice jsou 8. třídě 2, v ředitelně 1, ve sborovně 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

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.

5

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním
vzdělávacím programem
Vyučování probíhalo podle vzdělávacího programu - školního vzdělávacího programu Škola pro život.
Výsledky přijímacího řízení:
Jméno a příjmení
MARKOVCOVÁ
Denisa
DOLEŽAL Filip

FLEISCHMANN Pavel

MRÁZ Zdeněk

ČONDL David
JIROUŠKOVÁ Lucie

FLEISCHMANNOVÁ
Eliška

ČAJANOVÁ Jana

FLEISCHMANNOVÁ
Tereza
KORBELOVÁ Eliška

Škola
GYMNAZIUM PRACHATICE,
ZLATÁ STEZKA 137, 383 01
PRACHATICE
STŘEDNÍ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ,
CENTRUM ODBORNÉ
PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD
VLTAVOU, ZVOLENOVSKÁ
534
GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ
ODBORNÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ VIMPERK
PIVOVARSKÁ 69

Obor
79-41-K/81 GYMNÁZIUM OSMILETÉ

VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A
TECHNICKÁ, ČESKÉ
BUDĚJOVICE, SKUHERSKÉHO
3
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
U SLADOVNY 671, 388 16
BLATNÁ
GYMNAZIUM JANA
VALERIANA JIRSÍKA, ČESKÉ
BUDĚJOVICE, FRÁNI
ŠRÁMKA 23
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
SOCIÁLNÍ A STŘEDNÍ
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
PRACHATICE ZAHRADNÍ 249,
383 01 PRACHATICE
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ
ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ
ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,
ĆESKÉ BUDĚJOVICE,
HUSOVA 3
GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ
ODBORNÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ VIMPERK
PIVOVARSKÁ 69
OBCHODNÍ AKADEMIE,
ČESKÉ BUDĚJOVICE,
HUSOVA 1

39-41-L/01 AUTOTRONIK

26–52–H/01 ELEKTROMECHANIK PRO
ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

79-41-K/41 GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ
ČTYŘLETÉ

26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ
79-41-K/41 GYMNÁZIUM

78-42-M/03 PEDAGOGICKÉ LYCEUM

53-41-M/007 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

79-41-K/41 GYMNÁZIUM

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

Všichni žáci byli přijati na střední školy.
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Výsledky vzdělávání:

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

1.st.
2.st.
Celkem

Prospěch
Prospěli

Prospěli s
vyznamenáním
34

27

1

34
10
10
44

28
31
32
60

0
1
0
0

NTU

DTU

DŘŠ

PTU

1
17
18

1
3
4

2
1
3

19
3
22

Chování
PŘŠ
21
22
43

Neprospěli

Vzorný
žák
1
1

Nehodnoceni
1 (studium
v zahraničí)

1

1.
st.
chování
62
42
104

2.
st.
chování
0
0
0

3.
st.
chování
0
0
0

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.

Účast v soutěžích
DSMC

Školní kolo, okresní kolo, krajské kolo, republikové finále

Logická olympiáda

Krajské kolo

Atletika 1. stupeň

Okresní kolo

Olympiáda český jazyk

Školní kolo, okresní kolo

Přespolní běh

Oblastní kolo

McDonald

Oblastní kolo

Vybíjená

Oblastní kolo

Sálová kopaná

Oblastní kolo

Florbal

Oblastní kolo

Pythagoriáda

Školní kolo

Matematická olympiáda

Školní kolo

Klokan

Školní kolo

Co víš o EU?

Školní kolo
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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 2013/2014, 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 doplňovali a upřesňovali Školní vzdělávací program Škola pro život. Vlastní plán
práce měla zpracovaný i školní družina a mateřská škola. 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.
Anglický jazyk se vyučuje od 3. ročníku. Od 8. ročníku se vyučuje druhý cizí jazyk – německý.
Všechny ročníky pokračují podle školního vzdělávacího programu.
Vzdělávací programy školy byly splněny.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Podle výsledků pozorování všech vyučujících potvrzených prohlášením v pedagogických radách byly
během školního roku pozorovány drobné příznaky sociálně patologických jevů. Aby byly příznaky
sociálně patologických jevů eliminovány, s žáky a některými rodiči jednali třídní učitelé, výchovná
poradkyně, primární preventista, pracovníci pedagogicko psychologické poradny, pracovnice
krizového centra Prachatice a sociální pracovnice MÚ Vimperk. V rámci primární prevence se
uskutečnily besedy se zástupci Policie ČR, o poznávání sebe sama, o společenském chování, o
nástrahách na komunikacích a o nástrahách kyberšikany. Za prevenci sociálně patologických jevů
odpovídala Ing. Eva Vaníčková. Plán prevence byl splněn.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání probíhalo nyní nejvíce samostudiem materiálů souvisejících s úpravami Školního
vzdělávacího programu. Školní koordinátorka ŠVP se zúčastnila semináře týkajícího se úprav ŠVP.
Všichni vyučující byli proškoleni v oblasti IT technologiií – tvorba učebních materiálů. Vyučující
tělesné výchovy absolvoval doškolovací kurz pro LVVZ. Dvě vyučující 1. stupně se zúčastnily školení
týkajícího se výuky na 1. stupni. Koordinátorka ICT se zúčastnila školení Bakaláři. Všichni vyučující
mají dostatek studijního materiálu v učitelské knihovně, odebíráme odborné časopisy, mnoho
studijních materiálů je k dispozici online na webových stránkách.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Žáci měli možnost pracovat v kroužcích dopravním, sportovním a dramatickém. Bylo uskutečněno
mnoho akcí podporujících výuku – jako jsou vycházky, exkurze, výlety, besedy, výchovné akce. Za
připomenutí určitě stojí vystoupení historického šermu, vystoupení dramatické skupiny o českých
šlechticích a králích, besedy o šikaně, kybešikaně, o mezilidských vztazích, zapojení žáků do soutěží.
Významnou měrou ovlivňují život školy akce pořádané v souvislosti s environmentální výchovou –
putování po Šumavě. Největší událostí byl den „Žáci žákům“ v rámci projektu Šance pro venkovské
školy II., pořádaný školou, a byl spojen s velikonočními svátky. O všech akcích byli vždy předem
informováni rodiče. Informace o aktivitách školy jsou zveřejňovány v regionálním tisku a na
webových stránkách zřizovatele - Obce 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.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 17. až 20. února 2014 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 se
zaměřením na zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 ods. 2 písm. c) školského
zákona.
1.

Kontrola vydání ŠVP a jejich zveřejňování na přístupném místě ve škole.

2.

Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu.

3.

Poskytování školských služeb podle zápisu do školského rejstříku a vedení
dokumentace školského zařízení.

4.

Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací
služby ve smyslu § 1 až 5 vyhlášky o školním stravování.

5.

Kontrola formálního rámce stanovení a dodržování podmínek pro poskytování
školního stravování.

ČŠI nebyly zjištěny v bodech 1., 2., 3., 5 žádné nedostatky. V bodě 4 byl zjištěn nedostatek. Škola
nestanovila správně cenu doplňkového jídla (cena byla o 1 Kč nižší).
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Základní údaje o hospodaření školy budou uvedeny v příloze č. 1, která se
zpracovává po ukončení finančního roku.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice je zapojena do projektu Šance pro venkovské
školy II. Byla rekonstruována školní dílna a zajištěno vybavení učebními pomůckami, v celkové
hodnotě cca 550 000 Kč. V rámci tohoto projektu se žáci zúčastňovali exkurzí se zaměřením na
zručnost, dovednost a zkušenost, byli pro ně pořádány besedy a hodiny s lektory se zaměřením na cizí
jazyky
Dále se škola účastnila projektu Jihočeského kraje – Dopravní hřiště.

Škola sama nepořádá vzdělávání pro jiné.
Škola realizuje program uvedený v bodě Údaje o zapojení školy do
rozvojových a mezinárodních programů.
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, včetně novely č. 225/2009 Sb.

Zpracovala Mgr. Petra Vaňková

……………………………………..

V Šumavských Hošticích dne 27. 9. 2014

*

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla předložena Školské radě a zřizovateli

10

