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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.

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

Údaje o vedení školy

ředitelka školy
Mgr. Sedláková Zdeňka
Pedagogická fakulta v ČB obor 1. stupeň a speciální pedagogika - rozšiřující studium
Montessori kurz, lektorka Montessori systému pro vzdělávání rodičů a pedagogů
Absolventka uceleného vzdělávání Kritického myšlení
23 let praxe jako učitelka a speciální pedagog v poradenství soukromém i státním

vedoucí učitelka MŠ
Romana Háková
Gymnázium
Střední pedagogická škola Praha – obor učitelství MŠ a vychovatelství
Diplomovaný Montessori kurz
21let praxe
vedoucí vychovatelka ŠD
Markéta Multušová
Střední soukromá rodinná škola, obor předškolní výchova
Kurz etické výchovy - výchova k prosociálnosti
Kurz kritického myšlení
15 let praxe

II. Charakteristika školy
Jsme státní zařízení.
Zřizovatel školy:
Obec Slapy, Slapy 33, 391 76
Starosta: Ing. František Přibyl
Tel.: 261192111, e-mail: ou@obecslapy.cz, web: http://www.obecslapy.cz
Ředitelka školy: Mgr. Sedláková Zdeňka
Náš školní vzdělávací program je tvořen podle výchovně vzdělávacího systému Marie
Montessori a rámcově vzdělávacího programu. Žáci podle něj pracují od 1. 9. 2007.
Název školního vzdělávacího programu – ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Slapy – škola pracující s
prvky pedagogiky Marie Montessori.
Více o Montessori systému na stránkách http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori.

V jedné budově najdete dvě třídy MŠ a dvě třídy prvního stupně ZŠ. Obě třídy jsou věkově
smíšené, což je jedna z podmínek realizace Montessori systému, který je postaven na spolupráci
věkově odlišných dětí. Jako výhodu vidíme, že tříleté dítě, které nastoupí do naší MŠ je vedeno
stejnými pravidly 8 let. Tedy do věku 11-ti let, kdy dítě opouští první stupeň naší základní školy. V
tomto věku má obvykle dostatečně rozvinuté konkrétní myšlení. Tomu napomáhají Montessori
pomůcky, které svou názorností vedou děti k pochopení učiva.V tuto dobu je schopno pokračovat ve
výuce na jiné škole. Jsme rádi, že se naši žáci bez problémů začleňují v dalších školách. Z naší již
šestileté zkušenosti můžeme říci, že děti úspěšně pokračují v 6. třídě ve školách podle vlastního
výběru. Ať již jde o státní školy, soukromé školy či gymnázia.
K základním pravidlům upevňovaným na naší škole patří ohleduplnost, bezpečnost
a spolupráce. Žáci, učitelé i rodiče jsou partneři. V každé třídě je elipsa. Je prostorem pro vyjádření
všech, kteří mají tuto potřebu a zároveň místem, kde se řeší i probémy. Mimo jiné slouží i pro klidnou
chůzi a relaxaci na zvýšení koncentrace pozornosti.
K hodnocení používáme sebehodnocení, slovní hodnocení i klasifikaci. Jako malotřídní škola
máme možnost pracovat s menším počtem žáků ve třídě.
Jsme dostupnou školou díky dopravě z 5 km vzdáleného okresního města. Mezi 7 a 8 hodinou
zastavují před školou 3 autobusy ze směru od Tábora a dva ze směru od Bechyně.
.

Spojení mateřské školy se školou základní nabízí možnost
dlouhodobějšího systematického rozvíjení dítěte od nejútlejšího věku, kdy je
tento rozvoj nejúčinnější a nejdůležitější.

III. Učební plán I. stupně ZŠ

Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace: ČJ
Jazyk anglický
Matematika
Informační a komunikační technologie
Kosmická výchova (člověk a jeho svět)
Estetická výchova: Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
CELKEM

1.
ročník
7
1(1)
4

2.
ročník
8(1)
1(1)
5(1)

3.
ročník
8(1)
3
5(1)

2
1
2
2
1
20 hod

2
1
2
2
1
22 hod

3(1)
1
1
2
1
24 hod

4.
ročník
8(1)
3
5(1)
1(1)
4(1)
1
1
2
1
26 hod

5.
ročník
8(1)
3
5(1)
1
4(1)
1
1
2
1
26 hod

Celke
m
39 (4)
11 (2)
24
2
15(3)
5
5
10
5
118
(14)

IV. Pracovní tým základní a mateřské školy :
Mgr. Zdeňka Sedláková
Mgr. Marcela Ševčíková
Mgr. Soňa Růžičková
Romana Háková
Ivana Brkalová
Ivana Brádková
Ing. Alena Křížovská
Mgr. Ivan Jilma
František Vostoupal
Jana Živná

ředitelka MŠ a ZŠ, výchovný poradce
učitelka ZŠ, protidrogový koordinátor
učitelka ZŠ, koordinátor enviromentální vých., zdravotnice
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
provozní pracovnice
účetní školy
provozní pracovník
provozní pracovník
provozní pracovnice na MD

Externí učitelé : Tomas van Zavrel, Z. Kašíková, M.Fujáková, N. Trnavská, I. Hlaváčková.

V. Údaje o přijímání dětí a žáků a podmínky jejich přijetí
Zápis do mateřské školy
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011 v MŠ probíhal průběžně celý
rok. Žádosti o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou
do této mateřské školy dosud přijaty.
Do mateřské školy jsou 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) přijímány přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, dále pak podle kritérií MŠ.
Ve školním roce 2010/11 přišlo k zápisu do MŠ 14 dětí.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl dle § 36 odst. 4 školského zákona ve dnech
18.1. 2011.
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.

Ve školním roce 2010/11 přišlo k zápisu do ZŠ 14 žáků. 12 dětí bylo z naší MŠ, 2 děti z okolí.
Bohužel, protože naše kapacita je omezena, byli jsme nuceni 1 dítě odmítnout. Třem dětem byl
odložen nástup do školy o 1 rok. 10 žáků nastoupilo do první třídy.
Aby v příštím roce nedošlo znovu k odmítání dětí, byla podána žádost na MŠMT ČR na
navýšení kapacity ZŠ na 50 žáků. Krajský úřad v Českých Budějovicích v souvislosti s nárůstem žáků
povolil i navýšení výdejny na 90 jídel.

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/2011
a odkladů školní docházky na školní rok 2010/2011
Počet dětí zapsaných
pro školní rok 2011/2012
14

Počet odkladů na školní rok
2011/2012
2

Počet starších nově zapsaných dětí
do školy ve školním roce 2010/2011
2
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VI. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
v souladu se zápisem ve školském rejstříku
V jedné budově je :
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

40 žáků
40 žáků
30 žáků;
70 žáků

Nepovinný předmět náboženství u nás vyučoval Tomas van Zavrel.

Pravidelné kroužky
V rámci školní družiny u nás pravidelně probíhaly tyto kroužky :
Kroužek anglického jazyka
Divadelní hrátky
Šikovné ruce
Počítačový kroužek
Sportovní gymnastika
Individuální výuka hry na flétnu a klavír

VII. Výsledky výchovy a vzdělávání z června 2011, akce školy

ročník

Počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

prospělo

neprospělo

1.

9

9

0

0

2.

9

7

1

1

3.

9

7

1

1

4.

3

1

2

0

5.

3

2

1

0

celkem

33

26

5

2

Kde pokračují naši páťáci?
Cyril Janda – Po úspěšném přijetí na osmileté Gymnázium Pierra de Coubertina se rozhodl
pro nástup na ZŠ Orbis Pictus
Kateřina Mašková – ZŠ Mikuláše z Husi
Lucie Trsková – ZŠ Malšice

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Všechny údaje o škole, její organizaci, akce, výroční zprávy a další doukumenty jsou veřejně
přístupné na internetových stránkách školy www.montessorislapy.cz, které jsou pravidelně
aktualizovány.

Soutěže
V tomto roce získala naše škola 2. místo ve sběru použitého oleje. Nově jsme se do této
soutěže zapojili, protože cílem naší školy je zaměření na ekologii a výchovu k zodpovědnosti vůči
životnímu prostředí.
Žáci druhého ho až pátého ročníku se zúčastnili logické olympiády. Filip Plaček postoupil do
krajského kola. Šimon Mosler se zúčastnil Astronomické olympiády a postoupil do korespondenčního
kola.
Ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí získala Jana Kuchařová 1. místo v okresním
kole a Marie Kuchařová 3. místo.

Naši žáci se také zúčastnili recitační soutěže a soutěže ve sportovní gymnastice, na kterou se
celý rok připravují na trénincích s trenérkou paní Kašíkovou. František Vaněček vyhrál okresní kolo
ve své kategorii a družstvo naší školy obsadilo 3. místo.

Rok ve škole
Již tradičně se škola podívala do krásné botanické zahrady v Táboře. Při první podzimní
návštěvě jsme shlédli výstavu hub a v závěru školního roku jsme se potěšili rozkvetlou zahradou.
Plavecý výcvik, který poprvé proběhl jako týdenní pobyt v hotelu Srní, se nám velmi
líbil. Zúčastnila se ho celá škola a v příštím roce se určitě vypravíme znovu.
Každoroční Martinská slavnost přivede do naší školy mnoho přátel, ale i nových tváří a
nejinak tomu bylo i na Martinské slavnosti, která se konala začátkem listopadu.
Třikrát za rok jsme se všichni v rámci tělocviku vypravili do tělocvičny školy Bernarda
Bolzána, kde jsme se pod vedením paní trenérky Kašíkové věnovali gymnastice.
Součástí podzimu ve škole je i setkání rodičů, dětí a pedagogů při výrobě adventních věnců.
Společně s rodiči jsme si nazdobili adventní věnec a vychutnali si předvánoční atmosféru. Děti ve
škole i školce nebyly ochuzeny ani o návštěvu Mikuláše.
Vánoční besídka v půdních prostorách se vydařila i za velkého přispění hudebních kroužků.
Všechny tři učitelky hudby připravily s dětmi vystoupení s hudebním nástrojem. Všichni jsme se
zasmáli vystoupení připravenému v rámci dramatické výchovy. Milé bylo i vystoupení školy a školky.
Celý podzim děti nosily kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Část jich také odnesli do obory při návštěvě
daňků. Příjemně naladěni jsme se rozešli na Vánoční prázdniny.
Na počátku roku jsme měli zápis do základní školy a velmi nás potěšil zájem o naši školu, kdy
k zápisu přišlo 14 budoucích prvňáčků. V červnu pak proběhla schůzka s jejich rodiči.
Také se rozběhla předem dohodnutá logopedická poradna v přízemí školy, kde měli možnost rodiče s
dětmi konzultovat každých 14 dnů vady řeči s pracovnicí Pedagogicko psychologické poradny v
Táboře Hanou Mahdalovou.
Únor jsme si zpestřili masopustním karnevalem a florbalovým zápasem mezi jednotlivými
družstvy. Ten pak pro velký úspěch probíhal každý druhý měsíc.
Velikonoce jsme si zpříjemnili velikonočním zdobením vajíček a tvořením slepiček ze slámy.
Pan Michalica nám pomohl vyrobit na Den matek keramická srdíčka a další drobné dárečky. Celá
škola si užila modelování z hlíny.
Již podruhé jsme se sešli na přednášce o zdravé výživě s paní Jarkou Vomáčkovou.
Při setkání důchodců okolních vesnic vystoupily děti s nacvičeným programem. 1. června jsme
oslavili Den dětí kuličkiádou na školní zahradě. Sportovní kolo školní olympiády se konalo na
sportovním hřišti v ZŠ Malšice.
Vyvrcholením našich vystoupení pro veřejnost byly oslavy k výročí 130 let naší školy. Na
školní zahradě vystoupily děti z MŠ i ZŠ v programu, který připravovala školní družina, divadelní
kroužek, hudební kroužky, škola i školka.
Závěr roku proběhl ve znamení školních výletů. Školní děti navštívily Písek v době
Cipískování. Prohlédly si nábřeží Otavy. S panem Ing. Šatrou-vedoucím odboru životního prostředí v
Písku jsme nahlédli do zpracování odpadů na skládce ve Vydlebech.
Každoročně školní rok uzavíráme návštěvou v lese v Hnojné Lhotce. Akci v letošním
roce připravilo místní Myslivecké sdružení ve spolupráci s městskými lesy.
Za velký úspěch letošního roku považujeme přivedení MHD před 8 hodinou ranní před školu.
Autobus se podařilo zařídit po jednání s Comettem.

Ekologie ve škole
Prováděli jsme pokusy s kořeněním rostlin v 1.-2. třídě, 4. - 5. třída - pokusy s měřením
objemu různých látek za pomoci odměrných válců, pokusy s elektrickou vodivostí různých materiálů,
pokusy s pákou a nakloněnou rovinou. Také jsme trénovali první pomoc a evakuaci osob.
Na naší škole se v rámci environmentální výchovy věnujeme třídění odpadů jak v MŠ tak i na
ZŠ. Kromě třídění plastů, papírů a bioodpadu, sbíráme i hliník a jsme účastníky projektu "Nelej olej",
který upozorňuje na potřebu odlehčit čističkám odpadních vod sběrem použitého oleje z domácností.
V letošním školním roce jsme jen za tři měsíce vybrali téměř 50 l takového oleje.
Žáci základní školy prošli i zajímavou exkurzí na třídičce odpadu v Písku, kde se dozvěděli
další informace ohledně třídění odpadu a jeho dalšího využití.
Byla také zahájena spolupráce s LČR, Městskými lesy a místním mysliveckým sdružením. Několik
návštěv lesa, hry a zásady chování v lese mají za cíl najít vztah k přírodě a naučit, v čem nám může
pomoci příroda, když my pomůžeme jí. Místní myslivecké sdružení nám nabídlo vedení mysliveckého
kroužku v příštím školním roce ve škole.
V Mateřském centru v Táboře paní učitelky nadchla přednáška o lesních mateřských školkách.
Následně se ujal i návrh zavedení do MŠ v příštím šk. roce pravidelné pobyty venku na celé dopoledne
jednou v týdnu a tedy přenesení tohoto nápadu zčásti do naší MŠ. Domníváme se, že více pobývat
venku a v lese s dětmi do šesti let může být při utváření osobnosti dítěte důležité a napomůže vztahu
dětí k přírodě. www.lesníms.cz

VIII. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP
Žáci chápou osvojené vědomosti v souvislostech a vzájemných vztazích.
Žáci dokáží uplatnit získané vědomosti a dovednosti při řešení poznávacích a praktických úloh. Díky
srovnávacím Scio testům, máme přehled o dosažených výsledcích.
Žáci se srozumitelně a jasně vyjadřují, naslouchají a čtou s porozuměním, umí reprodukovat
text. Procvičování této dovednosti zařazujeme ve všech předmětech - především při samostatné práci
ve vyučování, ale také při pravidelném vystupování na veřejnosti i v rámci kroužků ŠD –
dramatického kroužku, nepovinného předmětu náboženství, účastí na recitačních soutěžích.Přispívá
k tomu i práce metodou Kritického myšlení, kterou používáme.
Žáci dokáží samostatně pracovat s učebními vzdělávacími texty, vyhledávat informace, třídit
je, zpracovávat.. Klíčovým pojmem Montessori koncepce je sebevzdělávání.
Stále probíhá diagnostika vyučovacího procesu a výsledků u žáků. Žáci jsou schopni obstát
v různých soutěžích, kde jsou srovnáváni se žáky z jiných škol.
Žáci umějí řešit problémy, klást otázky, formulovat hypotézy a vyvozovat závěry. Prostor pro
to je vytvořen mimo jiné i pravidelně na elipse.
Téměř každý den je vedena s žáky diskuze nad určitými problémy, které se objeví během dne
ve škole, nedostatky v řešení těchto problémů se objevují, ale neustále se snažíme je redukovat.
Žáci se naučí v učebních a praktických situacích uplatňovat základní myšlenkové operace.
Žáci si osvojují poznatky díky systematické samostatné práci s didaktickými pomůckami a
učebním materiálem.
Samotný systém Montessori je založen na práci s pomůckou, tudíž jsou s ní žáci v kontaktu
každý den během vyučování i během přestávek a ve ŠD.
Žáci si osvojují poznatky a dovednosti v souladu s estetickým vnímáním světa, estetickým
prožíváním. Rozvoj estetických dovedností podporujeme návštěvami kulturních akcí, účastí ve
výtvarných soutěžích a výzdobou školy, na které žáci spolupracují a při níž se učí respektovat dílo své
i druhých.

Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku vyzkoušeli své schopnosti ve srovnávacím SCIO testu,
jejich výsledky odpovídaly školním výkonům i školnímu hodnocení.
V letošním roce byly SCIO testy nově rozšířeny o test čtenářských dovedností pro 4. a 5. ročník.
Zjišťování čtenářských dovedností považujeme za důležité, proto jsme se testování zúčastnili.
V březnu jsme již tradičně prošli testováním matematických dovedností 2.-5. ročníku –
Matematickým klokanem.
V rámci dopravní výchovy žáci čtvrté a páté třídy prošli teoretickým a praktickým výcvikem
na dopravním hřišti a získali průkaz cyklisty.

Integrace žáků
Ve škole se vzdělával 1 žák s integrací. Jednalo se o mimořádně nadaného žáka, který měl
individuální vzdělávací plán. Při zpracovávání individuálního vzdělávacího plánu jsme
v uplynulém školním roce intenzivně spolupracovali s Pedagogickou psychologickou poradnou České
Budějovice, pracoviště Tábor. Další dva žáci byli vyšetřeni v SPC Týn nad Vltavou. Toto pracoviště
se zaměřuje na děti s vadou řeči. Oba žáci byli pro příští školní rok integrováni, tedy budou postupovat
podle individuálního vzdělávacího plánu.

Hodnocení chování
Na sebekontrolu i chování je ve škole kladen důraz z důvodů bezpečnosti. Je také pokládán
základ morálním zásadám, které by děti měly provázet celý život. Je žákům vštěpováno chování, které
jim život usnadní a zjednoduší v tom, že budou znát pravidla, která je nutné pro dobré vztahy ve
společnosti dodržovat. Závažná a opakovaná porušení školního řádu se ve škole neobjevila. Drobné
kázeňské přestupky jsou řešeny na místě, případně za přítomnosti třídního učitele a rodičů. Tam, kde
se setkáme se zájmem,navazujeme užší spolupráci s rodinami při potížích. Jako nejúčinnější se
osvědčilo vždy společně pracovat na problémech a otevřeně o nich mluvit.

Informační zdroje pro žáky i učitele
Podle zpracovaného plánu ICT bylo ve škole 14 pracovních stanic připojených
k
internetu v učebnách přístupných žákům i mimo vyučovací hodiny. Žáci mohou počítače využívat i
při výuce.
Dalším významným informačním zdrojem byla školní knihovna dětská i pedagogická.
Knihovna je přístupná kromě jiného i v přestávkách během vyučování, žáci i učitelé ji tak mohli
účelněji využít k výpůjčkám a získávání informací o knihovním fondu. Zároveň jsme také doplňovali
knihovní fond učitelské knihovny o odbornou pedagogickou literaturu. Důležitým informačním
zdrojem je pro žáky i učitele internet.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V rámci školního klimatu a školního vzdělávacího programu a samotného procesu věnujeme
pozornost prevenci sociálně patologických jevů. Za nejúčinnější a nejlevnější prevenci považujeme
zdravou výchovu dětí v rodině a ve škole. Montessori vzdělávací a výchovný systém, který
uplatňujeme u nás ve škole, je sám o sobě programem prevence zdraví poškozujících a život
znehodnocujících závislostí a jevů.
Ve škole je vytvořen program minimalizace výskytu sociálně patologických jevů. V rámci
podpory tohoto programu se konají aktivity zaměřené na spolupráci s rodinou. Těší nás, že zájem
o setkávání rodiče projevili a výsledkem těchto schůzek byly nápady, které nás obohatily.

Za významný prvek v prevenci sociálně patologických jevů považujeme právě u nás ve škole
smíšené třídy, ve kterém se objevují děti věkově smíšené i děti z růzých sociálních prostředí.
Heterogenní skupina je přirozenější a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Starší děti ve
smíšené třídě jsou samostatnější, mají pocit důležitosti a odpovědnosti. Mladší napodobují starší
kamarády. Věkově smíšené složení tříd významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Děti jsou vedeny
tak, aby k sobě byly ohleduplné, uměly si vzájemně naslouchat, jejich spolupráce byla tvořivá,
s prvky fantazie a schopností kooperace. Důležité je také aby byly komunikativní k sobě vzájemně i
k dospělým a aby i nepříjemné věci byly sdělovány vlídně a slušně. Chceme, aby uměly vyjádřit svůj
názor a zdůvodnit svůj postoj a rozhodnutí.
Věkově smíšené třídy mají své velké přednosti. Nejmladší děti rychle zapadnou do vytvořené
hierarchie, vžitých pravidel a nových podmínek, rychle se zorientují a zapojí se . A to v našem
případě platí nejen v rámci základní školy, ale i v rámci kooperace základní a mateřské školy.
Dále jsme se přesvědčili, že vzájemná spolupráce rodiny a školy výraznou měrou přispívá ke školní
úspěšnosti dětí i k prevenci sociálně patologických jevů. Nejde pouze o základní informovanost
rodičů o těchto jevech a komplikacích s nimi spojených, ale i o ochraně před jejich vznikem. Výukové
a výchovné problémy nelze řešit bez spolupráce na obou stranách.
Preventivní výchovně vzdělávací působení jsou neoddělitelnou součástí výuky a života naší školy.
Každodenní život školy musí mít takovou kvalitu, aby dětem umožňoval osvojit si kompetence
zdravého životního stylu, které jsou nejúčinnějším preventivním nástrojem. Naše škola loni nabízela
velké množství kroužků a aktivit – angličtinu, divadelní hrátky, gymnastiku, individuální hru na
nástroj, ruční práce. V rozvoji zájmů a koníčků vidíme další preventivní opatření.
V loňském roce proběhly tři rodičovské schůzky v podobě individuálních konzultací. Při
individuálních konzultacích je možná a žádaná přítomnost obou rodičů i žáků. Rodiče si zveme,
pokud máme se žákem aktuální problém ihned. Další možnosti komunikace a spolupráce rodičů a
školy jsou při akcích školy. Loni to byla Martinská slavnost a oslavy 130. výročí založení školy, dále
besídka ke Dni matek a vánoční besídka.
Při vlastním hodnocení školy rodiče dostávají dotazník, jehož výsledky jsou pro naši další práci
zpětnou vazbou.

Údaje o spolupráci
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.
Ve škole jsou úspěšně integrovaní i nadaní žáci.
Vzhledem k tomu, že se častěji objevují vady řeči u předškoláků, zahájili jsme další spolupráci
s Pedagogicko -psychologickou poradnou Tábor. Mgr. H. Mahdalová – logoped, k nám dojížděla
pravidelně a pracovala s dětmi i jejich rodiči.
Stali jsme se jednou ze spolupracujících škol., ve kterých probíhá testování projektu Evvoluce,
která se zabývá začleňováním průřezových témat do výuky. V rámci svých nových projektů k nám
přijíždějí a spolu s dětmi je testují.
V neposlední řadě se snažíme spolupracovat s rodiči našich žáků a poskytujeme i poradenství
rodičům, kteří nás vyhledají pro posouzení potíží a možnosti uplatnění zásad Montessori systému v
rodinné výchově. Také se setkáváme s rodinami, které nemohou dojíždět do naší školy a školky a mají
zájem rozvíjet dítě Montessori pomůckami v domácím prostředí.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
,,V tomto školním roce nás navštívila ČŠI. Při kontrole zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků při vzdělávání a s tím přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb nebylo
zjištěno porušování žádných právních předpisů.“

IX. Školní družina
V tomto školním roce bylo zapsáno celkem 30 žáků do školní družiny k pravidelné školní
docházce.
Hlavním cílem školní družiny bylo zabezpečení pravidelné výchovné náplně volného času
žáků s důrazem na odpočinek, pohyb a zájmové činnosti. Při práci v družině jsme vycházeli
z obecných cílů vzdělávací soustavy Školského zákona a plnili cíle stanovené ŠVP.
Školní družina nabídla pět zájmových kroužků, které navštěvovalo pravidelně 26 dětí.
V počítačovém kroužku si děti osvojovali základy práce s počítačem.
Žáci, kteří navštěvovali Divadelní hrátky, se věnovali divadelnímu projevu, vyrábění loutek,
kulis, dramatickému projevu v hraných scénkách.
V kroužku gymnastika se pod vedením děti připravovali na účast na gymnastických závodech
pro žáky základních škol.
V kroužku Šikovné ruce vznikaly krásné výrobky, které zdobily naší školu.
Na kroužku angličtiny si žáci osvojovali a procvičovali základy anglického jazyka.
Plán školního roku v družině byl rozdělený podle měsíčních témat v tematickém plánu dle
ročního období.
Na podzim jsme se společně připravovali na Martinskou slavnost. Tvořili jsme výrobky na
Martinský trh, dlabali dýně a vyráběli lampiónky.
V zimě jsme věnovali čas přípravám Adventu, kde jsme s rodiči vázali Adventní věnce.
Vánoce jsme prožili přípravou na Vánoční vystoupení, zdobili školu a zabývali se vánočními zvyky.
Nový rok jsme oslavili vyhlášením výtvarné soutěže „Malujeme, kreslíme, co umíme“. Výkresy
dětí byly vystavěny na nástěnkách naší školy a všichni účastníci byli odměněni.
S velkým zájmem jsme s dětmi připravili Karnevalový rej, kde jsme společně soutěžili
v připravených soutěžích a tančili ve vlastnoručně vyrobených maskách.
Jaro patřilo přírodě. Na jaře jsme se věnovali zahradničení. Vysévali jsme semínka a
upravovali záhonek na naší školní zahradě. Vypěstovali jsme hrách, slunečnice, dýně a jiné rostliny,
o které se děti ve školní družině staraly do konce školního roku.
Velikonoce jsme prožili v duchu velikonočního zdobení a vyrábění jarní dekorace, která
zdobila naší školu.
Také jsme se letos připravili na svátek maminek a společně jsme zhotovili dárky z keramické
hlíny.
Jaro jsme završili družinovou Kuličkiádou na naší školní zahradě. Všichni jsme si společně
pohráli a příjemně pocvrnkali.
Den Dětí jsme oslavili hledáním pokladu a výletem do Libějic, kde jsme soutěžili
v netradičních disciplinách jako skok v pytli nebo hod holinkou. Také jsme si rozdělali ohýnek a
opekli dobráky, co nám maminky připravily.
Konec školního roku jsme završili oslavou 130. výročí založení školy. Na tuto slavnost jsme
se velmi těšili. S dětmi,co mají pohyb v těle jsme nacvičili taneční zumba sestavu s plyšáky. Děti, co
mají rády kreslení, malování a tvoření připravily výtvarnou vernisáž „Barevný rok jedním tahem“.
Celý rok jsme sbírali výtvarné práce, které jsme zde vystavili.

Ve volných chvilkách jsme se věnovali Montessori aktivitám, které patří mezi velmi oblíbené
činnosti. Také jsme si často hráli pohybové a jiné společenské hry, které nám družina nabízí.
V neposlední řadě je třeba se zmínit o zpívání s kytarou, které nám zpříjemnilo trávení volného času.
V příštím školním roce bychom rádi více trávili čas v přírodě. Pokud bude možnost
navštívíme přilehlý les a více se seznámíme s místní lokalitou školy.

X. Mateřská škola
Provozní doba: 6,45 – 16,00 hod
Činnosti v MŠ vycházejí ze zásad a principů Montessori pedagogiky a ze školního
vzdělávacího programu POMOZ MI ABYCH TO DOKÁZAL SÁM.
Dle rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ platí rodiče školné 210,- Kč měsíčně, týká se to celodenních
dětí.
Předškolní děti, které navštěvují MŠ posledním rokem, jsou od platby osvobozeny.Platba
probíhá složenkou nebo jednorázovým příkazem z bankovního účtu a to vždy na období září prosinec, leden a červen. Na školní rok 2011/2012 je do MŠ zapsáno 38 dětí.
O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ podle pravidel k tomu stanovených.
Provoz MŠ funguje ve dvou oddělených třídách. Od 15,00hod jsou všechny děti spojené společně v
podkrovní třídě.
S dětmi pracují 3 paní učitelky. O výdej jídla se starají 2 pracovnice. Do jednotlivých tříd jsou
děti rozděleny podle věku. Malých dětí (věk 3 – 4 let) je patnáct. Jejich třída je umístněna v přízemí a
říkají si Myšky. Starších dětí je 23 a jejich třída je v podkroví. Říkají si Kočičky.
Dopoledne děti pracují podle ŠVP a s Montessori aktivitami, potom následuje vycházka pro
obě třídy. Po obědě se předškoláci věnují svým aktivitám. Například předčtenářským dovednostem,
matematickým představám, logopedii, grafomotorice. Malé děti chodí odpočívat do podkroví.
Předškoláci navštěvují předplaveckou přípravu v Plavecké škole v Táboře v jarních měsících.Starší
děti s předškoláky chodí na naší škole na angličtinu a gymnastiku. Jednou měsíčně dojíždí do MŠ
logopedka z Pedagogicko-psychologické poradny v Táboře.
Některé děti z MŠ se učí hře na hudební nástroj. Pro rodiče děti připravují dvakrát
v roce
besídku a to o Vánocích a k Svátku matek. Koncem roku se děti těší na Martinskou slavnost. Také se
zúčastňují akcí pro důchodce v Radimovicích a pro OÚ Slapy, např. Sraz rodáků, 130. výročí školy.
Před koncem školního roku jede naše MŠ na zajímavý výlet . Líbila se plavba parníkem na Vltavě v
Týně nad Vltavou a do MŠ zavítá v průběhu roku kouzelník. Několikrát v roce navštěvujeme Divadlo
O. Nedbala v Táboře.

XI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
a vzdělávání v rámci celoživotního učení
Vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z priorit školy. V měnící se společnosti
považujeme za zásadní sledovat nové trendy, výsledky výzkumů a způsoby, které odpovídají potřebám
současných žáků. Naším hlavním úkolem je připravit děti na to, aby uspěly a orientovaly se ve
společnosti.
Mgr. Soňa Růžičková :
kurz - Zdravotník zotavovacích akcí v rozsahu 40 hodin
Respektovat a být respektován -16 hodin

Mgr. Marcela Ševčíková :
Dokončení ročního diplomovaného Montessori kurzu
Co se jim děje v hlavě - 6 hodin
Přednáška MUDr. Františka Koukolíka – Chování
Tajuplné knihovny 4 hodiny - PhDr. Smolíková
Kurz angličtiny v rozsahu 60ti hodin. - Nováková
Mgr. Zdeňka Sedláková:
pokračování dlouhodobých projektů – Leadrem uvnitř a Arteterapie
Výcvik emoční inteligence – součást projektu Šance pro každého
Co se jim děje v hlavě – MUDr. Koukolík. PhDr. Svoboda – 6 hodin
Hospitace jako součást autoevaluace školy- 8 hodin
Romana Háková :
Ergonomie psaní - PaedDr.Yveta Heyrovská - 6 hod
O počasí s hudbou a pohybem - E. Jenčková - 4 hod
Fyziologický rozvoj řeči a jeho řízení - 6 hod
Sociální dovednosti předškolního pedagoga II. - Mgr. Svobodová - 6 hod
Ivana Brkalová :
Roční diplomovaný kurz Montessori - celkem 300 vyučovacích hodin
O počasí s hudbou a pohybem Eva Jenčková - pět hodin
Sociální dovednosti předškolního pedagoga I. NIDV Č.Budějovice - 8 hodin
Sociální dovednosti předškolního pedagoga II. - 8 hodin
Markéta Multušvá :
Roční kurz etické výchovy

XII. Charakteristika školního vzdělávacího programu MŠ a ZŠ ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Slapy - škola pracující s prvky pedagogiky
M. Montessori.
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 osobních kvalit a svých možností 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.
Anglický jazyk se děti učí v MŠ od předškolního věku a pokračují i v ZŠ od 1.třídy.
Vzdělávání na 1. stupni navazuje na předškolní vzdělávání, a také výchovu v
rodině. V našem zřízení je dětem umožněna přirozená a plynulá návaznost mezi MŠ a ZŠ metodou
Montessori.
ZŠ Slapy se zavazuje vzdělávat děti, které ji navštěvují, pomocí Montessori metody. U všech
dětí rozvíjí nezávislost, sebedůvěru a pocit zodpovědnosti za sebe, druhé i své prostředí. Montessori
metoda usnadňuje rozvoj dítěte v celistvosti jeho osobnosti. ZŠ Slapy vzděláváním a výchovou takto
celistvého dítěte podporuje tvořivost, kritické myšlení, schopnost řešit problémy a schopnost
spolupracovat s ostatními na společném zájmu. Cílem je vytvořit prostředí, v němž se děti mohou
přirozeně rozvíjet a kde si uchovají zvídavost, tvořivost a radost z poznávání.
ZŠ Slapy usiluje o to, aby její žáci byli schopni se celoživotně vzdělávat, týmově
spolupracovat, umět zacházet s informacemi, být tvořiví a flexibilní.

ZŠ Slapy učí své žáky toleranci, úctě k lidem, k lidským výtvorům i k přírodě, ochotě pomoci
tam, kde je to potřeba, a přijímat zodpovědnost za své jednání. Ve škole se zaměřujeme i na vztah dětí
k přírodě a výchově k zodpovědnosti vůči našemu životnímu prostředí.
Chceme cestou individuálního přístupu metodiky pedagogiky M. Montessori a bohaté
vzdělávací nabídky vytvořit pro každého našeho žáka takový program, který bude maximálně
vyhovovat jeho vývojovým potřebám a zájmům a umožní mu, aby se vzdělával a rozvíjel svoji
osobnost v sociálně a kulturně příznivém přátelském a demokratickém prostředí.
Pilířem používaných metod je zmiňovaná metoda Montessori se svou názornou výukou,
jedinečným přístupem k žákovi a prací na elipse. Dále využíváme poznatků z programu Čtením a
psaním ke kritickému myšlení - myšlenkové mapy, volné psaní atd. Využíváme také způsoby
kooperativního učení a další metody výuky, které upřednostňují zážitkové pravohemisférické metody
učení. Nedílnou součástí výuky je i odpočinek a relaxace.
Za důležitý výchovný prvek považujeme péči o zvířata. V současné době chováme morčata a
afrického šneka. Děti se zvířaty relaxují a pečují o ně.

XIII. Mezinárodní projekty
Ředitelka školy se účastní vzdělávání v rámci projektu Leadrem uvnitř a Arteterapie ve speciálním
vzdělávání. Toto vzdělávání organizuje ZVAS středisko pro vzdělávání pedagogů a Teologická
fakulta ČB. Projekt je financován EU.
Sama škola se dosud nezapojila do mezinárodních projektů ani nepředložila projekt financovaných
z cizích zdrojů. V příštím školním roce budeme realizovat projekt EU Peníze školám. Škola z tohoto
projetu získá moderní počítačové vybavení do všech tříd ZŠ.

XIV. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2010
Hospodaření s prostředky státního rozpočtu k 31.12.2010
Příjmy
Dotace s příspěvky
Ostatní příjmy
Použití rezervního fondu
Použití fondu odměn
Příjmy celkem

2 575 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 575 000,00

Náklady
Neinvestiční náklady celkem
z toho platy :
OON
Zákonné odvody

2 575 000,00
1 817 000,00
51 000,00
607 395,00

Příděl FKSP
36 340,00
Učebnice a učební pomůcky
32 477,00
Ostatní provozní náklady
23 329,00
Pojištění
7 459,00
Hospodářský výsledek
0,00
Hospodaření s prostředky od zřizovatele k 31.12.2010
Příjmy
Příspěvky od zřizovatele
Vlastní příjmy
Příjmy VHČ
Ostatní příjmy
Úroky
Použití rezervního fondu

688 042,18
600 000,00
0,00
0,00
66 395,00
4 866,40
16 780,78

Náklady
Provozní náklady
Náklady VHČ
Hospodářský výsledek

688 042,18
688 042,18
0,00
0,00

V roce 2010 jsme dostali i podporu od našich sponzorů:
DIFAK 9 500,p.Vrkočová 315,ABADIA 5 000,Po loňském vybavování nové třídy MŠ v podkroví přišel na řadu kabinet. V lednu jsme nově
vybavily nábytkem na míru kabinet v prvním patře. Tato obnova byla hrazena z provozních
prostředků, které obdržela škola od zřizovatele obce Slapy.

Výroční zpráva ředitelky školy za školní rok 2010/2011
ZŠ Slapy
Předkladatelka : Mgr. Zdeňka Sedláková
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Sedláková

