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Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice, Šumavské Hoštice 21, leží na Šumavě.
Škola je obklopena zelenými plochami a lesy, využíváme i velkou školní zahradu a dětské
hřiště, hřiště FC Šumavské Hoštice. Všechny tyto plochy jsou využívány při vyučování i při
trávení volnočasových aktivit dětí žáků a účastníků. Vzhledem k demografickému vývoji je
naplněna kapacita mateřské školy a zvyšuje se počet žáků na prvním stupni školy. Z toho
vyplývá, že všechny učebny i odborné pracovny jsou maximálně využívány. Naše škola
poskytuje vzdělání žákům prvního i druhého stupně. Školu navštěvuje i několik žáků se
specifickými potřebami. Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd.
Škola nabízí řadu kroužků zaměřených na různé oblasti zájmů žáků.
Snažíme se ve škole děti, žáky a účastníky nejen vzdělávat, ale i vychovávat a naplňovat jejich
volný čas kvalitními volnočasovými aktivitami.
ředitelka školy
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Č.j.: VZ 1/2015

Školní rok 2014/2015

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:

650 041 038

Ředitel školy

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 do 13. 11.2015:
Předsedkyně – Věra Doulová
Členové – Pavla Košková, Andrea Půbalová, Vladimír Sedlák, Hana Šimandlová, Eva Vaníčková,
Složení od 14. 11. 2015:
Předsedkyně – Tereza Vlková
Členové – Věra Doulová, Petr Fleischmann, Anna Olahová, Vladimír Sedlák, Vladimír Vlk,
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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 skutečná

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

3. školní družina

kapacita k 1. 9. 2005 - 25

IZO: 114 700 222

účastníků

skutečná 28
skutečná 108

Kapacita k 1. 10. 2015 – 40
účastníků
plánovaná - 40 účastníků
4. školní jídelna

kapacita k 1. 9. 2005 - 200 jídel

IZO: 102 487 901

kapacita plánovaná - 200 jídel
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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, 4 místnosti pro dvě oddělení školní družiny
Počet tříd v mateřské škole – 1 s počtem 28 dětí
Počet oddělení ŠD

- 2 s počtem 40 účastníků.

Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogičtí pracovníci:
a) Základní škola - 11, z toho 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 2 vychovatelky školní družiny + 1na 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

vedoucí učitelka MŠ

Jana Korytarová

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 (2. p. a 3. p. ročníku)

Mgr. Petr Fleischmann

učitel 1. stupně, zodpovídá za dopravní výchovu, LVVZ,
třídní učitel III. třídy (4. a 5. p. ročníku)

Ing. Anna Olahová

učitelka 2. stupně, ICT koordinátor, výchovný poradce, třídní
učitelka 7. ročníku

Mgr. Drahomíra Svobodová

učitelka 2. stupně, zodpovídá za knihovnu, předsedkyně
předmětové komise, třídní učitelka 8. ročníku

Mgr. Lenka Hanzalová

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

Ing. Věra Doulová

učitelka 2. stupně; zodpovídá za sklad učebnic, třídní učitelka
9. ročníku

Ing. Eva Vaníčková

učitelka 2. stupně, preventista sociálně patologických jevů,
třídní učitelka 6. ročníku

Mgr. Petra Vaňková

ředitelka školy, učitelka 2. stupně
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Lucie Jiroušková

vychovatelka ŠD a učitelka výchov 1. a 2. stupně

Mgr. Dana Nedvědová

vychovatelka ŠD

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadovanou kvalifikaci podle zákona o pedagogických
pracovnících.

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. 6. 2015 108 žáků.
Dne 20. 1. 2015 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 20 dětí. Do první třídy nastoupilo 1. 9. 2015 18 žáků. 2 žáci – odklad povinné
školní docházky.
Školní družina byla rozšířena. Od 1. 10. 2015 došlo k navýšení kapacity z 25 na 40 účastníků a
k zápisu do Školského rejstříku. K 30. 6. 2015 navštěvovalo školní družinu 35 účastníků.
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Děti:
Mateřskou školu navštěvovalo k 30. 6. 2015 28 dětí.
Dne 15. 5. 2015 probíhalo přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Bylo zajištěno ředitelkou školy,
vedoucí učitelkou a učitelkou MŠ. Přijato bylo 10 dětí, z toho čtyři až po dovršení tří let věku, jedno
dítě bylo přijato na dobu určitou.

Materiálně technické vybavení školy:
Škola má odbornou učebnu plně vybavenou pro výuku dílen. Další plně vybavenou odbornou učebnu
je kuchyňka. Pro výuku předmětu ČSP pěstitelské práce využíváme pozemek obce, kde je také
umístěna zahrada mateřské školy s herními prvky, pískovištěm a lavičkami. Škola má počítačovou
učebnu, využívala i počítače Obce Šumavské Hoštice, jež byly předány škole v prosinci 2011 darem,
tyto byly nahrazeny novými notebooky. Další pracovní stanice jsou VIII. třídě 2, v ředitelně 1, ve
sborovně 1, v kanceláři pro účetní 1 – vše s internetem a ve školní jídelně 1. Všichni pedagogičtí
pracovníci základní školy jsou vybaveni notebooky.
V VIII. 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 i mateřská škola. Počítačovou učebnu jsme dovybavili
mini věží s muzikvstupem průměr 3,5 mm pro připojení PC nebo MP3, přenosným ozvučením
(zesilovač s reproduktorem s mikrofonem), flash diskem, aktualizovali jsme antivirové programy.
K digitálnímu fotoaparátu jsme pořídili stativ. Došlo opět ke zkvalitnění výuky běžných předmětů
díky využití moderních ICT technologií, k modernizaci a zkvalitnění ICT vybavení školy a ke
zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpoře rozvoje odpovídajících
kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Ve dvou učebnách jsme vyměnili stropní světla. Další
učebnu jsme zrekonstruovali – nová omítka a hygienický koutek.
Všichni žáci mají výškově stavitelné stoly a židle. Trvale doplňujeme učební pomůcky a učebnice pro
jednotlivé předměty.
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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:
Žák/žákyně Škola
1
GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
VIMPERK, PIVOVARSKÁ 69
2
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdrav., České Budějovice, Husova3
3
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdrav., České Budějovice, Husova3
4
STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK,
NERUDOVA 267
5
STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK,
NERUDOVA 267
6
Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Písek, Čelakovského 200
7
VOŠ a SPŠ automobilní a technická České Budějovice, Skuherského3
8
SOŠ veter., mech.a zahr. a JŠ s práv. SJZ, České Budějovice,
Rudolfovská 92
9
SPŠ strojnická a SOŠ pro. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
10
STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VIMPERK,
NERUDOVA 267

Obor
79-41-K/41 GYMNÁZIUM
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Opravář zemědělských
strojů
Kadeřník
Obchodní akademie
Autotronik
Mechanizace a služby
Elektrotechnika
Kuchař

Všichni žáci byli přijati na střední školy.

Výsledky vzdělávání:

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

1.st.
2.st.
Celkem

Prospěch 2. pololetí
Prospěli s
Prospěli
vyznamenáním
35
28

0

35
13
13
48

0
0
0
0

28
31
31
59

NTU

DTU

DŘŠ

3
0
3

0
6
6

1
1
1

Neprospěli

Chování 2. pololetí
PTU
PŘŠ
Vzorný
žák
6
24
13
18
neudělen
19
42

Nehodnoceni
1 (studium
v zahraničí)

1

1.
st.
chování
63
44
107

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.
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Účast v soutěžích
DSMC

Školní kolo, okresní kolo, krajské kolo, republikové finále 2. + 3.
místo

Atletika 1. stupeň

Okresní kolo 1. místo

Olympiáda český jazyk

Školní kolo

McDonald

Oblastní kolo 7. místo

Pythagoriáda

Školní kolo

ROHDE & SCHWARZ VIMPERK

Školní kolo, finále MěKS Vimperk 1. místo

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ
ODBORNÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ VIMPERK:
Zábavná matematicko-fyzikální
soutěž pro základní školy
Matematická olympiáda

Školní kolo, okresní kolo (5. místo)

Klokan

Školní kolo

Co víš o EU?

Školní kolo

HMZ

Školní kolo, okresní kolo (6. místo)

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 2014/2015, 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 se řídili Školním vzdělávacím programem Škola pro život. Vlastní školní vzdělávací
program má 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.
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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, 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. Dále
hudebně motivační pořad na téma šikany a drog. Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, patologické
jevy mezi dětmi se vyskytují jen sporadicky.
Za prevenci sociálně patologických jevů odpovídala Ing. Eva Vaníčková. Plán prevence byl splněn.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání probíhalo nyní nejvíce samostudiem.

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.

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.
Například: exkurze do grafitových dolů, do planetária, výchovný hudebně motivační program na téma
Hudební nástroje; přednáška o zdravé výživě a následná příprava zdravých pokrmů samotnými žáky Zdravá 5; exkurze do pekárny Cais ve Vlachově Březí (všichni žáci 2. stupně); ukázka výcviku
policejních psů; DSMC (vítězství v okresním a krajském kole a 2. +3. místo v republikovém finále);
lyžařský výcvik v Nových Hutích; bruslení na zimním stadionu ve Vimperku atd. Významnou měrou
ovlivňují život školy akce pořádané v souvislosti s environmentální výchovou – putování po Šumavě.
Informace o aktivitách školy jsou zveřejňovány v regionálním tisku, v národním tisku, na
www.prachaticky.denik.cz 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.

10

Výroční zpráva 2014/2015

Další aktivity:
Reedukace:
Reedukace se zaměřuje zejména na projevy dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie.
U jednoho z dětí máme diagnostikovanou dyskalkulii. Jedna žákyně má těžkou vadu řeči. Mimo jiné
procvičujeme

sluchovou paměť

a

diferenciaci, fonematický sluch,

artikulační

obratnost,

audiomotorickou koordinaci, vizuální percepci a diferenciaci, rozšiřujeme slovní zásobu, schopnost
reprodukce textu, procvičujeme krátkodobou paměť, zlepšujeme schopnost soustředění se na
vypracování úkolu, procvičujeme probírané učivo českého jazyka, orientaci v každodenních situacích orientace v čase, na ploše, v prostoru…, upevňujeme vizuomotorickou koordinaci (ruka – oko) a
pravolevou orientaci, upevňujeme matematické představy, orientaci na číselné ose..., rozvíjíme
jemnou motoriku.

Testování žáků 9. ročníku:
Základním úkolem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky
minimálního standardu osvojených dovedností.
Přesto bylo zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků.

Rozdělení všech žáků – průměrná úspěšnost v % - ŠH průměrná úspěšnost 71% - přírodovědný
přehled
50,00%

45,38%

45,00%

39,21%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

15,00%

10,24%

10,00%
5,00%

4,85%
0,32%

0,00%
0-20%

21-40%

41-60%
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Test-přírodovědný základ
Celý test
Chemie
Biologie
Fyzika

Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1

Škola
67%
71%
67%
56%

Celkem
51%
50%
53%
50%

Test-přírodovědný základ
Celý test
Chemie
Biologie
Fyzika

Obtížnost 2
Obtížnost 2
Obtížnost 2
Obtížnost 2
Obtížnost 2

Škola
48%
57%
45%
41%

Celkem
49%
46%
50%
51%

Výsledky jednotlivých žáků
Žák Celý test 1 Celý test 2 Fyzika 1 Fyzika 2 Chemie 1
1
83,67%
51,43%
65,00%
42,86%
90,91%
2
60,94%
-46,88%
-67,53%
3
51,04%
-46,88%
-51,95%
4
59,90%
-46,88%
-67,53%
5
72,45%
49,52%
30,00%
7,14%
81,82%
6
65,63%
-59,38%
-66,23%
7
77,55%
33,33%
75,00%
57,14%
70,45%
8
89,80%
58,10%
90,00%
57,14%
90,91%

Chemie 2
61,29%
---74,19%
-25,81%
67,74%

Biologie 1
85,29%
60,24%
51,81%
57,83%
85,29%
67,47%
88,24%
88,24%

Biologie 2
48,33%
---46,67%
-31,67%
53,33%

Rozdělení všech žáků – průměrná úspěšnost v % - ŠH průměrná úspěšnost 75% společenskovědní přehled

50,00%

44,63%

45,00%

42,56%

40,00%

35,00%
30,00%
25,00%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

6,33%

6,29%
0,19%

0,00%
0-20%

21-40%

41-60%
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Test společenskovědní základ
Celý test
Zeměpis
Dějepis
VO

Škola
71%
63%
71%
79%

Celkem
56%
53%
59%
58%

Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1
Obtížnost 1

Test-společenskovědní základ
Celý test
Zeměpis
Dějepis
VO

Škola
64%
60%
68%
63%

Celkem
72%
68%
77%
71%

Obtížnost 2
Obtížnost 2
Obtížnost 2
Obtížnost 2
Obtížnost 2

Žák
1
2
3
4
5
6
7
8

Výsledky jednotlivých žáků
Celý test 1 Celý test 2 VO 1
VO 2
Dějepis 1
80,92% 44,97% 92,86% 46,79% 84,44%
75,25% -89,00% -70,77%
52,64% -60,44% -46,15%
63,02% -64,33% -67,69%
76,24% 69,38% 88,78% 74,29% 75,56%
80,85% 77,66% 87,76% 83,21% 84,44%
74,47% 57,52% 81,63% 48,93% 68,89%
80,50% 68,97% 82,65% 60,71% 84,44%

Dějepis 2
33,33%
---77,78%
82,22%
66,67%
82,22%

Zeměpis 1 Zeměpis 2
65,11% 54,55%
64,37% -49,43% -58,16% -63,83% 54,55%
70,21% 65,91%
72,34% 59,09%
74,47% 65,91%

Nadstandardní aktivity:
Pravidelná péče o okolí školy, třídění odpadu, sběr papíru, sběr akumulačních baterií, sběr rostlin,
mimoškolní práce vyučujících se žáky, doučování zaostávajících žáků i žáků dlouhodobě nemocných,
příprava talentovaných žáků na soutěže vědomostního i sportovního rázu.

Mateřská škola
Počet žáků MŠ 2014/15 : 28, z toho 10 předškoláků
9 předškoláků přijato do ZŠ, 1 dítě odklad
Zápis do MŠ na šk. r. 2015/16: 12. 5. 2015; žádost o přijetí - 11dětí, přijato 9 dětí
Pedagogičtí pracovníci beze změn
Změna školníka: pana Bučka nahradil pan Pavel Fleischmann
Práce podle ŠVP SVĚT KOLEM NÁS - Je nám dobře pod Boubínem.
Podařilo se splnit všechna témata a podtémata dle zadání. Plnění těchto úkolů je
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přizpůsobováno dětem, s ohledem na jejich věk a schopnosti. Stále přetrvávající nedostatky ve
výslovnosti, soustředěnosti, dodržování pravidel, aj. řešíme a budeme nadále řešit individuálním
přístupem a s logopedem.
Školní aktivity
Podzimníčci – společná činnost rodičů a dětí, následná výstavka prací v MŠ
Čertovská diskotéka v MŠ
Návštěva Mikuláše a čertů v MŠ spojená s nadílkou /spolupráce se ZŠ /
Vánoční besídka u prostřeného stolu v MŠ /posezení s rodiči/
Návštěva ZŠ s předškoláky / ukázková hodina /
Divadelní představení – Nespolehlivé koťátko/ divadlo Šikulka/
Vzdělávací pořad Zdravá pětka
Návštěva myslivce
Návštěva knihovny
Karneval v MŠ /rej masek/
Ukázka výcviku policejních psů
Otevírání a zamykání lesa
Pěší výlet ke mlýnu
Rozloučení s předškoláky a jejich pasování na školáky
Rozloučení se školním rokem- hledání pokladu, táborák s opékáním vuřtů
Besídka ke dni matek byla zrušena-neštovice

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014/2015 neprobíhalo ve škole šetření Českou školní inspekcí.
V měsíci září prováděly kontrolu pracovnice KHS Prachatice v souvislosti s žádostí o navýšení
kapacity školní družiny. Kontrola proběhla bez výhrad KHS. V měsíci říjnu probíhala měření vlhkosti
a osvětlení taktéž KHS. Při měření vlhkosti nebyly zjištěny závady. Při měření osvětlení bylo zjištěno
nedostatečné osvětlení v učebně III. Závada byla odstraněna v měsíci listopadu.

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
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zručnost, dovednost a zkušenost, byli pro ně pořádány besedy a hodiny s lektory se zaměřením na cizí
jazyky
Dále se škola účastnila projektu Ovoce do škol.

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.
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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 24. 9. 2015

*

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 byla předložena Školské radě a zřizovateli
Schválení školskou radou

Schválení zřizovatelem

…………………………

……………………….
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