Výroční zpráva
Základní školy a Mateřské školy Slapy
za školní rok 2008/2009

Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle §
10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Předkladatel: Mgr. Zdeňka Sedláková, ředitelka školy

1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY
Slapy 34, 391 76
Tel.: 381 278 674, e-mail: zsslapy@seznam.cz, web:

http://www.montessorislapy.cz, http://www.obecslapy.cz
Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 25.5.1996;
oprava ŠÚ Praha 4: 17.3.1999.

2.

Zřizovatel školy:
Obec Slapy, Slapy 33, 391 76
Starosta: Ing. František Přibyl
Tel.: 261192111, e-mail: ou@obecslapy.cz, web: http://www.obecslapy.cz

3. Charakteristika školy
Zřizovatelem naší školy je obec Slapy, která leží 5 km od druhého největšího města jižních Čech
Tábora. Jsme státní zařízení. V jedné budově je MŠ a první stupeň ZŠ. Práce obou zařízení je úzce
propojena pedagogickým i výchovným přístupem. Naše škola je málotřídní, děti se zde vzdělávají do
5. ročníku. Třídy jsou věkově smíšené. Tento typ školy je podmínkou při realizaci Montessori systému
se kterým pracujeme. Přístup k dětem je individuální. Ve škole v jednotlivých předmětech
spolupracují i děti věkově odlišné. To umožňuje rozvíjet nadání dětí bez omezení věku i osnov.
Program a především rychlost osvojování informací je určována individuálními možnostmi
dítěte.
V základní i mateřské škole pracujeme s Montessori pomůckami, které předcházejí u
předškolních dětí vzniku specifických poruch učení a u školáků usnadňují svou názorností lepší
pochopení učiva a jeho trvalost. Děti z mateřské školy a základní školy běžně přicházejí navzájem do
kontaktu, jejich chování je ohleduplné nejen k dětem mladším, ale i k sobě navzájem. Tento prvek
pokládáme za obohacující. V každém oddělení najdete elipsu pro chůzi, relaxaci a komunikaci. K
hodnocení používáme sebehodnocení, slovní hodnocení i klasifikaci.
Podle školního vzdělávacího programu pracují děti od 1. 9. 2007, program je tvořen podle
výchovně vzdělávacího systému Marie Montessori a rámcově vzdělávacího programu.
Systém italské lékařky Marie Montessori, s jehož zásadami pracujeme, vychází z hlediska
fyziologických potřeb dítěte a tvoří ucelený systém výuky. Tento systém zdůrazňuje důležitost
promyšlené práce s dítětem od nejútlejšího věku. V 11-ti letech, kdy dítě opouští první stupeň ZŠ a
tedy i naší školu, má obvykle dostatečně rozvinuté konkrétní myšlení. V tuto dobu je schopno
pokračovat na jiné škole.
Cílem našeho ŠVP je, aby si dítě odnášelo potřebné vědomosti, dovednosti, sebevědomí a
úctu jak k sobě, tak k ostatním. Aby si bylo vědomo svých možností a jejich rozvíjení a umělo se
samostatně rozhodovat. Samostatnost, objevování informací vlastním přičiněním a v co největší míře
názorně, jsou základními pravidly při výuce. Radost to přináší jak žákům, tak pedagogům. Pravidla,
která ve třídách spolu s dětmi zavádíme, vnášejí příjemnou atmosféru.
Anglický jazyk se děti učí v MŠ od předškolního věku a pokračují i v ZŠ od 1.třídy.

Spojení mateřské školy se školou základní nabízí možnost
dlouhodobějšího systematického rozvíjení dítěte od nejútlejšího věku, kdy je
tento rozvoj nejúčinnější a nejdůležitější.
Personální zajištění chodu školy.
V mateřské škole pracuje vedoucí učitelka, která je plně kvalifikovaná. Druhá učitelka je
kvalifikovaná jako učitelka hudby a třetí učitelka, která v mateřské škole působí je speciální
pedagožka.
V základní škole pracují dvě plně kvalifikované učitelky, třetí učitelka si dokončuje vzdělání
na soukromé škola J.A.Konmenského. Učitelky pracují v Montessori systému delší dobu, jedna
učitelka se s touto metodou seznamuje. Ve škole působí jedna nepedagogická pracovní síla na úklid, ve
výdejně stravy a jako školnice. V době topné sezóny přijímáme topiče.
Údaje o přijímání dětí a žáků a podmínky jejich přijetí:
Zápis do mateřské školy
Místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok stanovila ředitelka základní a mateřské školy po dohodě se zřizovatelem na 19.6.2009. Žádosti o
přijetí do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou do této
mateřské školy dosud přijaty.
Ředitelka mateřské školy je podle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen školský zákon) přijímala přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl dle § 36 odst. 4 školského zákona ve dnech
2.2. 2009.
V § 178 odst. 1 školského zákona je obci uložena povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné
školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve
školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním
právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec stanoví
podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou
přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci
umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy
nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků
uvedeného ve školském rejstříku.
Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však
nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu
žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel
spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek povinné školní docházky
odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku a doložené doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře.

4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost
Vyučování začíná od 8.00 hod.
V základní škole pracujeme podle zásad Montessorri pedagogiky. Tento směr je základním
pilířem našeho školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), podle kterého se vyučuje od 1. 9.
2007.
Technické a provozní vybavení pro vyučování je na dobré úrovni. Pro děti vytváříme a
nakupujeme pomůcky, které v dítěti podporují zájem zkoumat svět kolem sebe. Počítače určené dětem
jsou přímo ve školní třídě, družině i mateřské škole. V průběhu dne si zde žáci mohou vyhledat
potřebné informace. Při práci na počítači mají děti vždy nablízku pedagogického pracovníka, kterého
mohou požádat o pomoc.
Hygienické zázemí je také na standardní úrovni. Sprcha v přízemí je k dispozici jak žákům,
tak zaměstnancům školy. Na toaletách i v mateřské škole je rozvod teplé vody. Ve školní budově je
umístěna školní jídelna, výdejna i cvičebna. Za školou je pro děti upravená a přístupná školní zahrada,
vybavená herními prvky.
Klima školy je příznivé, vstřícné dětem, rodičům i pedagogům, vládnou partnerské vztahy.
Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Klima
výrazně ovlivňuje i výukový program naší školy, kterým je program Základní škola obohacená o
prvky z Montessori pedagogiky. Pohoda školního prostředí je dána nejen školními prostorami, ale
pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a kteří toto prostředí navštěvují. Při
vytváření příznivého klimatu školy nám pomáhají pravidla, která děti tvoří spolu s pedagogy. Odpadá
tím časté napomínání a stačí jenom občas připomenout, že žák porušuje pravidlo. Základním
pravidlem je zde ohleduplnost, bezpečnost a spolupráce. Spolupráce nahrazuje soutěžení. Žáci,
učitelé i rodiče jsou zde partnery.
Jsou stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnost žáků a zaměstnanců.
Tato opatření jsou deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu a v dalších vnitřních
směrnicích.
Pod jednou střechou je umístěna :





mateřská škola - IZO: 108 035 271 – se stanovenou kapacitou
základní škola – IZO: 107722 551 – se stanovenou kapacitou
školní družina – IZO: 114 900 205 – se stanovenou kapacitou
výdejna stravy - IZO: 163 102 601 – se stanovenou kapacitou

24 žáků
40 žáků
20 žáků;
45 žáků

5. Údaje o činnosti MŠ a ZŠ ve školním roce 2008/2009
Při zápisu do MŠ bylo přijato nově 5 dětí s nástupem od září 2009 a 14 dětí od ledna 2010,
kdy by měla fungovat nová třída MŠ v půdní vestavbě. Měsíční platba za MŠ je stanovena na 210,-Kč
pro celodenní a pětidenní, pro polodenní je platba 140,-Kč/měsíčně na dítě.
Při zápisu do ZŠ bylo zapsáno 9 dětí do 1.třídy, z toho tři děti měly odklad školní docházky.
Ve škole pracují dvě třídy s celkovým počtem 24 žáků. V souvislosti s nástupem tělesně postiženého
chlapce do 1.třídy ZŠ financoval kraj pro něho asistentu, jejíž asistence byla na hlavní předměty – M,
ČJ.

ŠKOLNÍ AKCE
Září
V září jsme realizovali projekt stavby dětského hřiště. Výbavu na naši školní zahradu
financovala EU 140 tisíci korunami a obec přispěla 60 tisíci korunami. Na školní zahradu nám
firma nainstalovala herní prvky pro mateřskou školu i školní družinu.
Děti na kolech i jako chodci prověřily své znalosti o dopravních předpisech
na zajištěném dopravním hřišti.

Říjen
Formou konzultací proběhly třídní schůzky v základní škole.

Listopad
10.11. od 16.00 byla na školní zahradě uspořádána naše pravidelná podzimní akce oslava
svátku svatého Martina.
11.11. nás navštívila lektorka Hana Říhová, která nás provedla rodinnými konstalacemi.
26.11.od 14.30 proběhla ukázková hodina Montessori pedagogiky pro rodiče s dětmi.
26.11.od 16.00 jsme se sešli s rodiči a dětmi při vázání adventních věnců pod vedením paní
Živné.

Prosinec
V rámci tělesné výchovy zahájili školáci a předškoláci plavecký výcvik.
Před odchodem na Vánoční prázdniny jsme s dětmi oslavili Vánoce a připomněli vánoční
zvyky.
Opustila nás slečna asistentka Ing. Zuzana Kleinová, která získala nové pracovní místo na MÚ
v Táboře a vystřídala ji slečna Bc. Soňa Růžičková..

Leden
V lednu proběhla ukázková hodina práce předškoláků a prvňáků pro rodiče i veřejnost.

Únor
Zápis do základní školy.
Konzultace pro rodiče školních dětí.

Březen
4.3.2009 jsme se opět sešli na ukázkách shiatsu masáží, kdy se rodiče a děti pod vedením Z.
Sedlákové vzájemně namasírovali.
5.3.2009 jsme pořádali akci DOSPĚLÍ VE ŠKOLE, KTEROU BY SI SAMI PŘÁLI – setkání
rodičů a pedagogů se zájmem o Montessori pedagogiku.
Maškarní karneval jsme oslavili v nejrůznějších maskách a nutno přiznat, že některé byly
velmi důmyslné a někteří je uměli i velmi pěkně představit.
Školáci úspěšně ukončili plavecký výcvik.

Duben
Pan Hach pro nás připravil příjemné setkání při pletení velikonočních zvonečků. Akce se již
pravidelně účastní nejen rodiče našich žáků, ale i veřejnost z okolních obcí a Tábora..
Proběhlo pravidelné vystoupení v Radimovicích – dětí ZŠ a MŠ vystoupily pro seniory.
Den Země naši žáci oslavili v botanické zahradě, kde se také zúčastnili soutěže ,,Kapky
poznání“. Družstvo prvního a druhého ročníku obsadilo druhé místo v této soutěži.
Ke Dni Země děti vytvářely plakáty, které poslaly do soutěže.

Květen
Proběhlo pravidelné vystoupení v místním pohostinství – dětí ZŠ a MŠ vystoupily pro
seniory ze Slap.
10.5.2009 Oslava svátku matek – vystoupení MŠ pro maminky.

Červen
1.6. 2009 - Oslava svátku MDD – den plný soutěží a her s odměnami.
9. 6. 2009 se konal společný školní výlet MŠ a ZŠ do Týna nad Vltavou, kde MŠ shlédla
divadelní přestavení na otáčivém hledišti a žáci základní školy si prohlédli záchrannou stanici pro
ohrožené živočichy. V Protivíně všichni společně navštívili ZOO s krokodýly.
V rámci Měsíce myslivosti děti malovaly výkresy do celostátní soutěže a pro místní myslivecký
spolek a navštívily les s prohlídkou usedlosti místního mysliveckého spolku.

6.Výsledky výchovy a vzdělávání z června 2009
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
celkem

počet žáků
11
4
2
3
4
24

prospělo
10
4
2
3
4
23

neprospělo
1
0
0
0
0
1

V dubnu si páťáci vyzkoušeli své schopnosti ve srovnávacím scio testu. Jejich výsledky
odpovídaly školním výkonům i hodnocení.
V letošním roce poprvé proběhly i Scio testy pro žáky třetího ročníku, kdy jeden z našich
třeťáků dostal ocenění jako nejúspěšnější žák v Jihočeském kraji.
V soutěži ke Dni Země družstvo prvního a druhého ročníku obsadilo druhé místo v soutěži
,,Kapky poznání“.

7. Pracovníci školy
Představení pedagogických pracovníků školy :
Jméno
Mgr. Zdeňka Sedláková
Mgr. Marcela Ševčíková
Bc. Soňa Růžičková
Romana Háková
Štěpánka Rudolfová

funkce
ředitelka, učitelka,
výchovný
poradce,
speciální pedagog
učitelka,
učitelka MŠ
vychovatelka ŠD
učitelka MŠ
vychovatelka ŠD
učitelka MŠ

kvalifikace

praxe

VŠ

21

VŠ
SŠ

11

SŠ

14

SŠ

14

12

Vzdělání a další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Mgr. Sedláková Zdeňka
• Pedagogická fakulta v ČB obor 1. stupeň
• Montessori kurz, lektorka Montessori systému pro vzdělávání rodičů a pedagogů
• Speciální pedagogika - rozšiřující studium
• Úvodní modul Z a P- školení poučených uživatelů
• Lektorka Montessori kurzů
• Absolventka uceleného vzdělávání Kritického myšlení
Mgr. Ševčíková Marcela
• Pedagogická fakulta v ČB obor 1.stupeň
• Montessori kurz
• Počítačový kurz – Z, PO, P1
• Absolventka uceleného vzdělávání Kritického myšlení

Háková Romana
• Gymnázium
• Střední pedagogická školy Praha – obor učitelství MŠ a vychovatelství
• Diplomovaný Montessori kurz
• Počítačový kurz – Z, PO, P1
MgA. Štěpánka Rudolfová
• Janáčkova akademie múzických umění Brno – magisterské studium
Bc. Soňa Růžičková
• Střední průmyslová škola strojní
• Doplňkové pedagogické studium
• Univerzita J.A. Komenského - speciální pedagogika – vychovatelství
Představení nepedagogických pracovníků školy:
O pořádek ve škole se stará pí. Jana Živná, která také zajišťuje výdej stravy ve školní výdejně.
Účetnictví pro školu zajišťuje pí.Ing. Alena Křížovská.
Počítačovou síť udržuje p. Martin Svoboda, který k nám každý týden za tímto účelem dojíždí.
Plán dalšího vzdělávání
,,Cílem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a celkovým trendem školy je
systematické a cílené vzdělávání. Přepočtený počet pracovníků v roce 2008/09 je 6,5.
Odborný pedagogicko – psychologický servis zajišťuje speciální pedagog s odbornou
kvalifikací (ředitelka školy). Spolupráce s PPP Tábor je velmi úzká. Rovněž pedagogové školy při své
práci uplatňují nejnovější metody speciálně pedagogické i průběžnou diagnostiku žáků školy. V MŠ je
úspěšně zařazen chlapec s tělesným postižením a v ZŠ jsou děti se specifickými poruchami učení. Ve
škole jsou úspěšně integrovaní i nadaní žáci.
Při škole je ze zákona zřízena školská rada, která schvaluje určité dokumenty týkající se
školy a tato rada se školou spolupracuje i na různých akcích a projektech. Školská rada je šestičlenná.
Zřizovatele zastupuje ve školské radě pan Martin Hach a František Vostoupal, rodiče zastupuje Ing.
Radka Jírovcová a Ing. Pavel Kuchař, pedagogy ZŠ a MŠ Mgr. Marcela Ševčíková a MgA. Štěpánka
Rudolfová.

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2008/2009 a odkladů školní docházky na
školní rok 2008/2009
Počet dětí zapsaných
pro školní rok 2009/2010
9

Počet odkladů na školní rok
2009/2010
3

Počet starších nově zapsaných dětí
do školy pro školní rok 2009/2010
2

8. Charakteristika školního vzdělávacího programu MŠ a ZŠ
Výchovná a vzdělávací koncepce ZŠ Slapy je založena na práci italské lékařky a psycholožky
Marie Montessori (1870–1952). Učební proces respektuje osobnost dítěte a svobodu volby v předem
pedagogicky připraveném prostředí třídy, školy nebo rodiny.
Montessori pedagogika vychází z poznání přirozených vztahů a souvislostí ve vývoji člověka,
které byly v průběhu 20. století potvrzeny teoretickými výzkumy v oblasti biologie, psychologie,
antropologie, pedagogiky a sociálních věd nezávisle na sobě v různých částech světa.
Hlavním východiskem je respekt k zákonitostem vývoje osobnosti dítěte. Podle nich jsou
formulována a uplatňována pedagogická opatření, která místo aby dítě přetěžovala, omezovala a
podceňovala, umožňují pro něho ve svobodném a přirozeném prostředí nenásilný rozvoj, jež odpovídá
jeho fyzickým a psychickým možnostem.

Motto: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM...
● se dítě učí myslet, komunikovat, vyjádřit a obhájit svůj názor, časově si rozvrhnout práci
● najít si své silné a slabé stránky, najít si oblast, ve které může vyniknout
● je respektováno přirozené pracovní tempo dítěte
● je kladen důraz na samostatné jednání, řešení konfliktů a vzájemnou pomoc a úctu
● je kladen důraz na ekologickou výchovu a ochranu přírody
● lepší pochopení učiva a jeho trvalejší zapamatování umožňují žákům názorné didaktické pomůcky,
na kterých se děti seznamují s novou látkou a procvičují ji
● výuka angličtiny je u nás od první třídy 2x týdně půl hodiny

Ekonomická část výročnízprávy za rok 2008
Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu k 31.12.2008
Přijmy
Dotace a příspěvky
Ostatní přijmy
Použití rezervního fondu
Použití fondu odměn
Přijmy celkem

1 771 000,00
0,00
0,00
0,00
1 771 000,00

Náklady
Neinvestiční náklady celkem
z toho: platy
OON
Zákonné odvody
Příděl FKSP
Učebnice a učební pomůcky
Ostatní provozní náklady
Pojištění

1 771 000,00
1 264 759,00
15 000,00
442 234,00
25 295,00
5 729,00
12 670,00
5 313,00

Hospodářský výsledek

0,00

Hospodaření s prostředky od zřizovatele k 31.12.2008
Přijmy
Příspěvky od zřizovatele
Vlastní příjmy
příjmy z VHČ
Ostatní příjmy
Úroky
Použití rezervního fondu

465 590,00
410 000,00
0,00
0,00
34 745,00
3 328,00
17 517,00

Náklady
z toho: platy
Ostatní provozní náklady
Náklady VHČ

465 590,00
4 200,00
461 390,00
0,00

Hospodářský výsledek

0,00

Po opakovaně neúspěšných žádostech o finanční podporu na půdní vestavbu mateřské školy
se obec jako zřizovatel školy rozhodla, že uvolní peníze z obecního rozpočtu. Řeší se tím situace,
kdy MŠ dlouhodobě odmítá děti pro nedostatečnou kapacitu.
V roce 2009 jsme dostali i podporu od našich sponzorů:
API cz s.r.o.
KAVAS a.s.
OSEV jih S.R.O.
BADIA a.s.
AMERICAN APPRAISAL s.r.o.
Ing. Drtina - starosta Libějic nám
ČEZData s.r.o. za zůstatkovou cenu.

1 000,10 000,5 000,5 000,30 000,zprostředkoval odkoupení starších počítačů z firmy

Výroční zpráva ředitelky školy za školní rok 2008/2009
ZŠ Slapy
Předkladatelka : Mgr. Zdeňka Sedláková
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Sedláková

