Výroční zpráva
za školní rok 2016/2017

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 15. 10. 2017

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

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

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

Charakteristika školy
Pod jednou střechou máme dvoutřídní mateřskou školu a trojtřídní základní školu
se školní družinou, která probíhá v prostorách školních tříd.
Celé zařízení pracuje ve věkově smíšených třídách podle systému Marie
Montessori. Cílem je samostatnost od nejútlejšího věku a sebeobsluha. V základní
škole pracujeme také podle metody Kritického myšlení, matematiky Prof.
Hejného a dalších metod, které jsou v souladu s naším přístupem. Naším hlavním
cílem je podpora dítěte v jeho nadání a rozvoj každého v maximální možné míře.
Zacházení se svobodou, smysl pro zodpovědnost a plánování. Děti samy by měly
najít pro sebe „manuál“, podle kterého dovedou efektivně pracovat. Věkově
smíšené třídy děti vedou k větší spolupráci namísto soutěžení.
Slovní hodnocení pak toto dále podporuje a jeho součástí je i sebehodnocení dětí.
Jejich vnitřní motivace je pak výsledek dlouhodobého procesu, který je ve škole
zaveden.
Škola je dopravně dobře dostupná. Před školou zastavují autobusy městské
hromadné dopravy i dálkové spoje.
Strava školy je zajištěna z jídelny základní školy Malšice, která se orientuje na
zdravou výživu, což vhodně doplňuje náš alternativní způsob vzdělávání.
Ve školním roce 2016/17 naši mateřskou školu navštěvovalo 38 dětí a základní
školu 47 žáků. Provoz mateřské školy i školní družiny je od 6.45 do 16.00 hodin.
V rámci naší školy jsou vztahy dětí navazovány napříč ročníky. Toto
podporujeme na akcích, které jsou pořádány pro celou školu i spoluprací různých
ročníků v rámci jednotlivých tříd. V tomto školním roce se velmi osvědčila
spolupráce předškoláků a první třídy. Poslední dva měsíce školního roku jsme se
jednou týdně scházeli na společné hodině a děti společně pracovali s pomůckami
na rozvíjení dílčích dovedností ve čtení, psaní i matematice.
Velikost našeho zařízení umožňuje úzkou spolupráci s rodiči. Ti jsou o aktivitách
školy informováni na pravidelných schůzkách, prostřednictvím e-mailu, webu
školy a na společných akcích pořádaných školou.

Jedním z příjemných setkání je i postupné budování školní zahrady. Na realizaci
tohoto projektu spolupracují pedagogové, rodiče i děti. Společně vymýšlíme
i realizujeme. Cílem je zahrada, která umožňuje volný pohyb dětí, rozvíjí fantazii,
touhu objevovat. Děti zde zažívají dobrodružství, hledají tajemné koutky
a nacházejí potěšení pro všechny smysly.
Vzdělávací program naplňujeme také exkurzemi, projektovým vyučováním,
poznáváním přírody na vycházkách a lesních dnech. Vzdělávání se snažíme úzce
propojovat s reálným životem. Do přírody chodíme minimálně jednou týdně se
školní družinou a mateřskou školou v rámci lesních dnů. Cílem je podporovat děti
ve vztahu k přírodě a nacházet společně aktivní přístup k přírodě. Uvědomovat si,
že své okolí mohu svým aktivním přístupem ovlivňovat a že příroda je důležitou
součástí života člověka.

Školská rada
Šestičlenná školská rada spolupracuje úzce se školou. Oficiálně se setkáváme 2 –
3x za rok. Časté setkání se členy se uskutečňují na akcích školy, na kterých se
školská rada také podílí. Složení školské rady:
Zástupci rodičů: Bc. Hana Linhartová, Kateřina Proutkovská, Dis.
Zástupci zřizovatele: Ing. J. Vacek, Olga Vostoupalová
Zástupci pedagogů: Bc. Tomáš Prštický, M. Multušová, Dis.

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
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20 hod

1
22 hod

1
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1
26 hod

1
26 hod

5
118(14)

Celkem
39 (4)

V tomto roce jsme byli zapojeni do projektů:
Nelej olej
Zelená škola

sběr použitého kuchyňského oleje
sběr elektrických zařízení a baterií

Vlastní realizované projekty:
Základní škola
Můj strom
Vánoce
Suši
Výchova k vlastenectví
České vynálezy a čeští vynálezci
Voda
Den Země
Mateřská škola
Myslivost
Den Země
Vánoce
Babi, dědo, pojďte si hrát
C) Personální zabezpečení školy
Učitelky a učitel 1. stupně

Učitelky a učitel MŠ

Vychovatelé ŠD

Mgr. Z. Sedláková,
Mgr. S. Růžičková,
Bc. T. Prštický,
Mgr. M. Ševčíková,
Bc. A. Loskotová,
L. Kotková
Bc. M. Kramarovičová,
Ing.J.Mužíková
R. Háková,
M. Multušová, Dis.,
K. Janda,
M. Lacinová, Dis.,
L.Tůmová
Bc. T. Prštický,
M. Multušová, Dis.

Provozní pracovníci

P. Ďurica,
Bc. M. Kramarovičová,
J. Dvořáková,
A. Křížovská,
Ing. A. Křížovská
Bc. D. Tichá,
M. Lacinová, Dis.,
A. Jůzová

Asistenti pedagoga ZŠ a MŠ

D) Údaje o přijímacím řízení
Počet dětí zapsaných do MŠ
pro školní rok 2016/2017
13

Počet přijatých dětí pro školní
rok 2016/2017
12

Počet dětí zapsaných do ZŠ
pro školní rok 2016/2017
15

Počet přijatých žáků pro
školní rok 2016/2017
11

E) Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy
2.1 Přehled po jednotlivých třídách a ročnících
ročník

1.
2.
3.
4.
5.
celkem

počet žáků

prospělo

prospělo

neprospělo

9
11
9
6
13
47

s
vyznamenáním
9
8
6
5
5
33

0
2
2
4
8
16

0
0
1
1
0
2

Nepovinný předmět: Náboženství.
Testování žáků MŠMT
Ve školním roce 2016/ 2017 se žáci pátého ročníku zúčastnili certifikovaného
testování pro ČŠI v matematice, anglickém jazyce a v kombinovaných
výchovách.

Smyslem výběrového zjišťování bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý
jednotlivý žák naplňuje požadavky minimálního standardu osvojených
dovedností. Žáci se pohybují v obvyklém většinovém rozsahu. Hlavním cílem
bylo, aby se žáci neučili pro známku, ale byli motivovaní učením samotným.
Tento cíl byl u většiny žáků naplněn.
Škola zabezpečuje v rámci školní družiny tyto volnočasové aktivity:
Kroužek anglického jazyka MŠ a ZŠ
Keramika MŠ a ZŠ
Florbal
Výtvarný kroužek
Vaření
Lesní den MŠ a ŠD
Mimo školní družinu ve škole působí:
taneční soubor ATAK
individuální hra na hudební nástroj
F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Jak se snažíme předcházet sociálně patologickým jevům:
1) V rámci školy mají děti přístup na školní zahradu, kde tráví velké přestávky.
2) Ve vyhrazených dnech mohou tvořit ve školní dílně, která je zřízena na chodbě
školy. Omezený provoz je z důvodu hluku. Je mnoho žáků, které dílna zaujala.
3) Za součást prevence patologických jevů považujeme mimoškolní aktivity, tedy
aktivní a smysluplné využití volného času. Školní kroužky jsou otvírány na
základě zájmu dětí a jsou hojně navštěvovány.
4) Dalším důležitým aspektem je úzká spolupráce s rodiči.
5) Dlouhodobě budované přátelské klima školy a nestresující prostředí.
6) Slovní hodnocení žáků, které v dětech nehromadí bezmoc a stres.
7) Blízký vztah dětí s vyučujícími. Děti podle přání některým pedagogům tykají.
I to je s nimi sbližuje a na autoritě jim to rozhodně neubírá. Celkově se snažíme
vést děti k zodpovědnosti za své chování.

Všechny tyto kroky vedou k vytváření bezpečného klimatu. Přesto byla škola
v loňském roce nařčena z neřešení šikany žáka a následně ho jeho zákonní
zástupci přihlásili na jinou školu.
Ve třídě vždy testujeme klima i odborníkem zvenku, protože věříme, že názor
nestranný je pro nás přínosem. Nařčení školy nebylo odborníkem potvrzeno.
Přesto chápeme, že žádná škola nevyhoví všem a nebereme rodičům jejich právo
na volby školy.
8) 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. Ve
škole určený pracovník dohlíží na naplňování preventivního programu a
výchovná poradkyně dohlíží na péči o žáky, kteří potřebují individuálnější
přístup.
9) Konzultuje dle potřeby s rodiči.
10) 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.
11) 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. Lesní dny v mateřské škole realizujeme již několik let.
V tomto roce byly zavedeny i lesní dny školní družiny. Jednou týdně se děti
dostanou do lesa nebo na jiný plánovaný výlet. Dětmi i rodiči jsou tyto dny velmi
oblíbené.
12) Bod G – vzdělávání pracovníků prohlubuje jejich profesionální přístup.

G) Vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu a aktuální nabídky
vzdělávacích institucí, v souladu s potřebami školy a s ohledem na situaci ve
škole. Tato situace byla náročná po stránce personální. Během prvních čtyř
měsíců odešly dvě paní učitelky z důvodů rizikového těhotenství a jedna na
mateřskou dovolenou. Během této doby byla v pracovní neschopnosti i ředitelka
školy.
Jméno pracovníka
Dvořáková
Mužíková
Háková
Lacinová
Sedláková
Tichá

vzdělávací akce
počet hodin
Hygienické minimum
5
Hry ve výuce cizích jaz. smysluplně
6
Lidské tělo v pohybu s hudbou
Nebojte se učit jinak, aneb matematika na
35
1. st. ZŠ
Doplňování kvalifikace
Matematika ve výukových předmětech 16
zábavně
Setkání v PPP nad IVP, PLPP
9
Nebojte se učit jinak, aneb matematika na
8
1. st. ZŠ

Společné vzdělávání:
Za účasti všech pracovníků školy pedagogů i provozní pracovnice z kuchyně
proběhla dvě půldenní setkání na téma práce se třídou a role ve skupině.
H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
31. 10. dopravní hřiště 4. a 5. ročník
24. 11. společné setkání nad výrobou adventních věnců
24. 1. třídní schůzky a porada školy
31. 1. pololetní vysvědčení
2. 2. lyžařský zájezd pro rodiče a děti na Monínec
14. a 15. 2. exkurze do firmy KALAS
6. 2. setkání školské rady
9. 3. zahájení plavání mateřské školy
27. a 28. 2. projekt Komenský
6. 3. povídání s panem knězem na téma Velikonoce
30. 3. účast na závodech gymnastiky
5. 4. zápis do základní školy
13. 4. školení pro pedag. sbor metodikem prevence z Pedagogicko-psychologické
poradny
18. 4. třídní schůzky - individuální konzultace

22. 4. vystoupení žáků na setkání důchodců ve Slapech
25. 4. třídní schůzky - individuální konzultace
15. a 16. 5. zápis do mateřské školy
15. 5. školní kolo atletické olympiády
19. 5. sportovní dopoledne s SK Větrovy
26. 5. školní výlet mateřské školy a 1. třídy – ZOO Dvorec a divadelní představení
na zámku Borovany
30. 5. účast žáků na atletickém čtyřboji v Táboře
1. 6. ZOO Větrovy - mateřská škola
1. 6. MDD ZŠ – batikování na zahradě
2. 6. na dopravní hřiště se 4. a 5. třídou
7. 6. setkání budoucích prvňáčků
8. 6. koloběžkiáda se školní družinou
9. 6. spaní ve školce pro předškoláky
15. 6. Dobrodružství s technikou – Techmánie - 1. – 5. třída
22. 6. s myslivci po lese, poznáváme přírodu a les
23. 6. společná akce pedagogů, dětí a rodičů – cyklovýlet. Tentokrát do Bečic.
28. 6. 4. a 5. ročník navštívil záchrannou stanici pro zraněné živočichy v Makově
28. 6. výstava – vynálezy – 2. a 3. ročník výlet do Bechyně
V průběhu roku základní škola i mateřská škola navštěvují divadelní představení.
I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti
S ČŠI jsme spolupracovali v tomto roce několikrát formou elektronických
dotazníkových šetření.
Kontrolu pokladny a účetnictví obec realizuje dvakrát ročně.
J) Základní údaje o hospodaření školy
Podporují nás také každoročně slapské firmy.
Poděkování patří v tomto roce za příspěvek firmě:
Panda East s.r.o.
S.O.S. Difak s.r.o.
API cz
Osev jih
Jindrovi
Zelanidia
BV Trans

15 000,5 000,4 000,2 000,4 000,10 000,3 000,-

K) Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
V tomto roce škola nebyla zapojena do rozvojových programů.
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
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 v základní škole a jeden žák ve škole
mateřské. Individuální přístup je uplatňován také pro žáky s různým stupněm
podpůrných opatření.
Také dlouholetá spolupráce s místním mysliveckým sdružením přispívá
k zaměření naší školy na přírodu a ekologii. Myslivci pro děti během roku
pořádají akce a ukazují les a přírodu vůbec jako zdroj zajímavého poznání.
Hospodaření ZŠ a MŠ Slapy za rok 2016
č.1
hlavní činnost
Náklady POLOŽKA
2015
239 711,98
Spotřeba materiálu
Elektrická energie
71 051,00
Teplo
61 413,00
Opravy a údržba
50 070,65
Cestovné
9 872,00
Služby nevýr.povahy
206 907,28
Reprezentace
Hrubé mzdy
3 036 075,00
Odvody
961 886,00
Odvody FKSP
28 665,00
Zákonné soc. náklady
11 845,00
Náklady z drob. dlouhod. majetku
20 300,00
Ostatní náklady z činnosti
17 507,60
Náklady celkem
4 715 304,51

Výnosy POLOŽKA

hlavní činnost
2015

2016
210 973,60
86 379,00
77 471,00
60 759,55
13 069,00
205 371,15
3 360 123,00
1 053 832,00
47 352,00
12 978,00
55 642,30
16 017,00
5 199 967,60

2016

Příspěvek zřizovatel
Úplaty MŠ,ŠD
Dotace KÚ
Úroky
Zúčtování fondů RF
Výnosy z pronájmu

450 000,00
91 878,00
4 145 127,0
54,27
28 245,24
-

Výnosy celkem

500 000,00
90 900,00
4 588 894,0
66,16
20 107,44
-

4 715 304,51
0,00
Hlavní činnost
Výsledek hospodaření

Celkem

5 199 967,60
0,00
0,00
0,00

Státní rozpočet 2016

č.2

rozpočet
ONIV
Hrubé mzdy
OON
Odvody
Odvody FKSP
Náklady celkem
Výnosy celkem
č.3

82 000,00
3 047 000,00
200 000,00
1 104 000,00
46 000,00
4 479 000,00
4 479 000,00

skutečnost
158 795,00
3 047 000,00
200 000,00
1 027 035,00
46 170,00
4 479 000,00
4 479 000,00

Rozvojový program MŠMT,,
Kompenzační učební
pomůcky pro žáky se
zdravotním postižením"

Rozvojový program
MŠMT ,,Zvýšení platů
pracovníků regionálního
školství"

3 100,00
3 100,00

106 794,00
106 794,00

Rozvojové programy 2016

Přiznaná dotace
Čerpání

Úplata za předškolní a mimoškolní vzdělávání 2016
Mateřská škola
Výnosy 2016
47 490,00
Náklady 2016
47 490,00

č.4

Spotřeba energií - Kč
č.5
2015

Elektrická energie
71 051,00

Teplo
94 402,00

2016

86 379,00

123 604,00

Školní družina
43 410,00
43 410,00

Výroční zpráva ředitelky školy za školní rok 2016/2017
ZŠ Slapy
Předkladatelka: Mgr. Zdeňka Sedláková
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Sedláková

