Výroční zpráva
za školní rok 2014/2015

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
Ve Slapech 29. 9. 2015

A) Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola a Mateřské škola Slapy
Adresa školy: Slapy 34, 391 76
E-mail: zsslapy@seznam.cz
web: http://www.montessorislapy.cz
Součásti školy:
základní škola
mateřská škola
školní družina
školní jídelna – výdejna

kapacita:
50 žáků
40 žáků
30 žáků
90 žáků

IZO:
107 722 551
108 035 271
114 900 205
163 102 601

Tel.:
381 278 674
380 421 370
381 278 674

Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace
IČO : 75 00 12 50
Číslo účtu: 181 774 821/0300
Zřizovatel školy: obec Slapy
Adresa: Slapy 33, 391 76
Tel.: 381 278 677
E-mail: ou@obecslapy.cz
Web: http://www.obecslapy.cz
Ředitelka ZŠ a MŠ Slapy
Mgr. Zdeňka Sedláková
Adresa: Husova 863, 390 02 Tábor

B) Přehled oborů vzdělávání
Mateřská škola - Pomoz mi, abych to dokázal sám.
Základní škola - Program, podle kterého se vyučuje: ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Slapy – škola
pracující s prvky pedagogiky Marie Montessori.

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

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

Na třech podlažích budovy se nachází dvě věkově smíšení třídy mateřské školy a tři třídy s pěti
ročníky prvního stupně základní školy. Máme tedy malotřídní školu. Věkově smíšené třídy nám
umožňují odlišný způsob práce. Děti nejsou porovnávány a lze více přihlédnout k jejich vlastnímu
tempu. Zásady, pravidla a dokonalé pomůcky jsme převzali z Montessori pedagogiky, která je 100 let
prověřená. V každé naši třídě najdete elipsu. Je prostorem pro vyjádření všech, kteří mají tuto potřebu
a zároveň místem, kde se řeší i problémy. Mimo jiné slouží i pro klidnou chůzi a relaxaci na zvýšení
koncentrace pozornosti.
Naše mateřská škola se zaměřuje na dovednosti, které dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj. Je to řád,
pravidla sebeobsluha a mnoho dalších dovedností. Dítě nachází své místo ve skupině. Velká část

aktivit mateřské školy se odehrává v přírodě a na školní zahradě vybavené herními prvky,
která školu obklopuje. Jednou týdně chodí starší děti na dopoledne do přírody na lesní den.
Pro předškoláky probíhá každý den půlhodinová předškolní příprava. Zde se věnujeme
rozvíjení matematických představ, předčtenářských dovedností, rozvoji grafomotoriky a
docvičování řeči. Děti se ve věkově smíšených třídách učí přirozeně jeden od druhého.
V rámci mateřské školy máme kroužek keramiky, anglického jazyka, tanečky studia Atak a
náboženství.
Montessori systém v naší škole uplatňujeme již 10 rokem. Více o Montessori na naše webu
www.montessorislapy.cz.

Základní škola pracujeme i jinými metodami, jako je metoda Kritického myšlení a 50 let prověřená,
ale nově ve školách uplatňovaná metoda matematiky profesora Hejného. Zaměřujeme se na výchovu
dětí k ohleduplnosti k životnímu prostředí. Děti se učí často v přírodě, třídí odpad a přes projekt
,,Nelej olej“ (sběr použitého kuchyňského oleje) do třídění zapojujeme i rodiny. Škola je také

zapojena do projektu Zelená škola (sběr elektrických zařízení a baterií, zářivek). Učivo
přírodovědy 4. a 5. ročníku je prohlubováno a rozšiřováno, vede k lepšímu chápání přírodních
jevů a vlivu člověka na své prostředí.
Ohleduplnost, bezpečnost a spolupráce patří k našim základním pravidlům.

V tomto školním roce se škola zapojila do testování:
Pro žáky 4. a 5. třídy – Pangea - žáci řeší 15 rozličných matematických úloh po dobu 45
minut (jedna vyučovací hodina), jedná se o logické úlohy pro rozvoj a motivaci v oblasti
matematiky.
Dále pro žáky 3. třídy matematické úlohy – Cvrček – jeden ze žáků naší školy se umístil na 1.
místě v táborském okrese a postoupil do krajského kola.
Pro žáky 4. a 5. třídy - matematický Klokan
Dále měli celý rok žáci volný přístup k MUP – Mapám učebního pokroku, kde se zobrazovali
jejich výsledky v oblastech čtenářství, matematiky, anglického jazyka a přírodních věd –
všeobecného přehledu – tato účast byla dobrovolná a nepovinná.

C) Personální zabezpečení školy
Učitelky 1. stupně
Učitelky MŠ
Vychvatelé ŠD
Provozní pracovníci
Asistenti pedagoga

Z. Sedláková, S. Růžičková, M. Multušová,
T. Prštický, I. Hlaváčková, M. Ševčíková,
M. Kramarovičová
R. Háková, I. Brkalová, M. Multušová, V.
Janda, N. Hlaváčková
T. Prštický, M. Multušová
P. Ďurica, M. Kramarovičová, J. Dvořáková,
A. Křížovská, A. Křížovská V. Hrušková, J.
Šimková,
A. Jůzová, M. Lacinová

Při škole působí šestičlenná školská rada ve složení: Ing. J. Vacek, Olga Vostoupalová, Bc. Hana
Linhartová, Kateřina Proutkovská, Bc. Tomáš Prštický, M. Multušová, Dis.

D) Údaje o přijímacím řízení

Počet dětí zapsaných do MŠ
pro školní rok 2014/2015
13

Počet dětí, které nastoupily
ve školním roce 2014/2015
12

Počet dětí zapsaných
pro školní rok 2014/2015
14

Počet odkladů pro školní rok
2014/2015
3

E) Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy
2.1 Přehled po jednotlivých třídách a ročnících
ročník
počet žáků
prospělo
s
vyznamenáním
1.
9
9
2.
8
6
3.
13
3
4.
8
3
5.
9
4
celkem
47
25

prospělo

neprospělo

0
2
10
5
5
22

0
0
0
0
0

Nepovinný předmět: Náboženství.

Ve školním roce proběhlo testování NIQES

Škola zabezpečuje v rámci školní družiny tyto volnočasové aktivity:
Kroužek anglického jazyka MŠ a ZŠ
Divadelní hrátky
Keramika
Tvořivá dílna
Geocaasing
Angličtina
Florbal
Individuální výuka hry na flétnu

Na škole působí taneční soubor ATAK a děti mají možnost v budově školy navštěvovat
v odpoledních hodinách i soukromé hodiny individuální hry na hudební nástroj.

F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Výchovné poradenství v naší škole spočívá v úzké spolupráci žáků, rodičů a učitelů. Toto
nám dovoluje rodinné prostředí naší školy, kde je možno věci řešit ihned. Na chodbách se
potkáváme denně s rodiči a každý učitel zná všechny žáky a může různým problémům i
předcházet vhodným přístupem. Na pedagogických poradách se pravidelně zabýváme
individuálními potřebami jednotlivých žáků a vhodným postupem. Jsou zde vždy všichni
informováni o nových informacích z PPP a jiných pracovišť, se kterými spolupracujeme.
V rámci školního klimatu a školního vzdělávacího programu a samotného procesu věnujeme
pozornost primární prevenci sociálně patologických jevů. Za nejúčinnější a nejpřirozenější
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.
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 různých 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.
Za základ považujeme zdravý kolektiv a klima školy. Velmi se nám osvědčily výlety do
přírody, kde realizujeme hry a upevňujme přirozenou formou zdravé vztahy mezi dětmi.
Během školního roku již dlouhodobě zařazujeme programy připravené ve spolupráci
s primární preventistkou z Pedagogicko- psychologické poradny Tábor.

G) Vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu a aktuální nabídky vzdělávacích
institucí, v souladu s potřebami školy.
Jméno pracovníka
vzdělávací akce
počet hodin
Brkalová
doplňování kvalifikace
dlouhodobé
Multušová
doplňování kvalifikace
dlouhodobé
Sedláková
Práce s agresí a úzkostí u klientů s poruchou 32 h
autistického spektra
Růžičková
Práce s agresí a úzkostí u klientů s poruchou 32h
autistického spektra
Letní školy kritického myšlení
Háková
Nebojte se učit, aneb matematika na 1.st.
Kramarovičová
Nebojte se učit, aneb matematika na 1.st.
doplňování kvalifikace
Informační kurz Montessori pedagogiky
Letní školy matematiky prof. M. Hejného
Prštický
Seminář Hejného matematiky
doplňování kvalifikace
Letní školy kritického myšlení
Tichá
Seminář Hejného matematiky
Loskot
Letní školy matematiky prof. M. Hejného
dokončování studia

H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
S dětmi do přírody
28. 1. v lese s myslivci – výlet do Libějic
27. 2. návštěva na statku u Krtičků
22. 4. Den Země na školní zahradě
27. 4. návštěva přírodovědného sdružení Ornita s výchovně vzdělávacím programem Desatero
sov
19. 5. MŠ u myslivců
1.6. Den dětí v zahradě
26. 6. Návštěva botanické zahrady
29. 6. - 1. – 3. ročník – výlet za myslivci do Hnojné Lhotky
- 4. -5. ročník – pěšky do Příběnic
Kulturní akce
27. 1. divadlo MŠ - Krakonošův klobouk
16. 2. Čarovná rybí kostička – divadlo pro 2. a 3. ročník
16. 2. karneval MŠ na půdě a ZŠ v restauraci Slapy
2. 3. maňáskové divadlo – Šikulka – MŠ
12. 3. školní kolo recitační soutěže
21. 4. Vyprávění starého vlka – divadlo pro 1.-3. ročník ZŠ
14. 5. nás navštíví divadlo Viďadlo v MŠ

Vystoupení dětí v sobotu 16. 5. v Radimovicích a 6. 6. na Srazu rodáků ve Slapech
3. 6. návštěva paní Kláry Smolíkové s programem na podporu čtenářství
9. 6. Školní výlet do Kamenice nad Lipou do pohádkové říše Fábula
26. 6. Návštěva knihovny v Táboře
Sportovní akce
25. 9. program ČSTV Malšice pro MŠ a 1. třídu
7. 10. mobilní dopravní hřiště ve Slapech
10. 11. týdenní plavecký výcvik ZŠ v Srní na Šumavě
22. 2. lyžování na Monínci – Akce ŠD pro děti a rodiče
2. a 4. 3. bruslení ZŠ na ledové ploše na Pražském stadionu
11. 3. – 20. 5. plavání MŠ
2. 6. – 4. třída - dopravní hřiště. Sportovní oblečení, helmu, jízdenky, peníze na dopravu
8. 6. školní kolo atletické olympiády
26. 5. Účast na atletickém čtyřboji v Táboře
26. 6. – cyklovýlet ŠD se stanováním
Aktivity podporující spolupráci školy a rodičů
22.10. plstění – akce pro děti a rodiče
5. 11. plstění – akce pro děti a rodiče
19. 11. plstění - akce pro děti a rodiče
26. 11. vázání adventních věnců – akce pro děti a rodiče
2. 2. ŠD - keramická dílna – akce pro děti a rodiče
16. 2. – Proč jinak? - ukázky práce v matematice pro rodiče žáků 1. třídy od 15.30 hod
25. 3. velikonoční keramická dílna - akce pro děti a rodiče
1. 4. tvoření domečků z proutí pro děti na školní zahradě
28. 5. v 15.15 hodin - setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Jiné
3. 11.2014, 14. 4. 2015 - třídní schůzky ZŠ
2. 12. 2014, 16. 2. 2015 – setkání školské rady
6. 1., 28. 5. setkání předškoláků
15. 1. zápis do 1. třídy
28. a 29. 5. zápis dětí do MŠ
Rodiče a pedagogové společně zakoupili jeden schod na nové rozhledně Hýlačce na pomoc
s dostavbou.

H) Údaje o výsledcích inspekční činnosti
V tomto roce u nás nebyla provedena žádná kontrola.

J) Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření s prostředky státního rozpočtu k 31. 12. 2014
Neinvestiční dotace
Rozvojové programy MŠMT
Přijmy celkem

4 143 000,00
87 408,00
4 230 408,00

Náklady
Neinvestiční náklady
celkem
z toho platy:

4 230 408,00
2 774 842,00

OON

287 800,00

Zákonné odvody

950 471,00

Příděl FKSP

27 929,00

Učebnice a učební pomůcky

85 948,00

Ostatní provozní náklady

91 697,00

Pojištění

11 721,00

Hospodářský výsledek

0,00

Hospodaření s prostředky od zřizovatele k
31. 12. 2014
Příjmy

578 899,01

Příspěvky od zřizovatele

450 000,00

Poplatky MŠ, ŠD

115 410,00

Úroky

5 939,87

Použití rezervního fondu

5 039,14

Ostatní výnosy

2 510,00

Náklady

578 899,01

Spotřeba materiálu

210 096,50

Spotřeba energie

143 870,00

Služby

161 449,51

Ostatní provozní náklady

63 483,00

Hospodářský výsledek

0,00

K) Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
Projekt Peníze EU školám byl v tomto roce ukončen. V jeho rámci byly do školy zakoupeny
nové PC, obrazovky a výukové programy, dataprojektory a byly vytvořeny digitální učebních
materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách školy.

L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

M) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů.

N) Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Naše škola spolupracuje s Pedagogicko- psychologickou poradnou Tábor, Speciálně
pedagogickým centrem v Českých Budějovicích, NIDV v Českých Budějovicích a ZVAS
v Táboře. Naše spolupráce spočívá v konzultacích ohledně integrovaných žáků, řešení
odborných problémů a vzdělávání učitelů.
Ve škole se vzdělávají 2 integrované žákyně. Při jejich vzdělávání napomáhaly dvě asistentky
pedagoga. Jednalo se o poruchu autistického spektra - Aspergerův syndrom a SPCH spojenou
s epilepsií. Spolupracovali jsme s SPC v Českých Budějovicích a PPP Tábor.
Spolupracujeme i s místním mysliveckým sdružením, které napomáhá škole při výchově a
vzdělávání dětí a žáků a vztahu k přírodě.

Výroční zpráva ředitelky školy za školní rok 2014/2015
ZŠ Slapy
Předkladatelka: Mgr. Zdeňka Sedláková
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Sedláková

