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Výroční zpráva ZŠ Stará Huť 2017/2018
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
Kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
Kontakt

1.3 součástí školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ a MŠ

Základní škola Stará Huť, okres Příbram
U Školy 149, 26202 Stará Huť
Příspěvková organizace
750 30 101
114 002 207
600 054 721
Mgr. Štěpánka Hoštáková, pověřená
řízením ZŠ a MŠ
tel: 318 522 536
fax: 318 522 536
mobil: 732 490 501
e-mail: zsstarahut@iol.cz
ID dat. schránky: p7iktnv

Obec Stará Huť
Karla Čapka 430, Stará Huť
Tel: 318 522 269
ID dat. schránky: kuzbgqy
kapacita
58
100
75
180

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet
Počet dětí/žáků
tříd/oddělení
Mateřská škola
3
58
1. stupeň ZŠ
4
82
2. stupeň ZŠ
Školní družina
3
66
Školní jídelna MŠ
58
Školní jídelna ZŠ
82
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Počet dětí/žáků
na třídu
19,3
20,5
22
-

Počet žáků
na pedagoga
14,5
13,6
22
-

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Investiční rozvoj
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Složení školské rady

1.7. Údaje o ŠPP
Školní metodik prevence
Výchovný poradce

5 (ZŠ); 3 (MŠ)
1
2 zahrady: MŠ a ZŠ s herními prvky
1 tělocvična + víceúčelové hřiště
s umělým povrchem
nový, výškově nastavitelný
dostačující pro zajištění výuky
v MŠ, ZŠ i ŠD
zajištěno z peněz KÚ a OÚ
základní pomůcky
20 stolních počítačů pro výuku, 6
pro personál
1 dataprojektor
1 LCD display
2 multiboard
1 interaktivní tabule
rekonstrukce V. třídy

1. 1. 2005
3
PhDr. L. Felcmanová, Ph.D., 777 612 257,
l.e.felcmanova@seznam.cz
Dagmar Sklenářová, 605 183 820,dagmar.sklenarova@volny.cz
Mgr. Iva Chroumalová, 724 259 159,
iva.chroumalova@email.cz

Alžběta Bartůňková
Mgr. Iva Chroumalová

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělání
2.1 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání, č. j. 31504/2004-22)
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Zařazené třídy
1.- 5. ročník

3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelů MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ
Počet asistentů pedagoga ZŠ

20
6
3
4
2
1
3
1

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
pracovníci
1

Funkce

Úvazek
1,0

2
3
4

pověřená
řízením ZŠ a MŠ
učitelka
učitelka
učitelka

5

6
7
8
9

Roků
ped.praxe
nad 26

1,0
1,0

Stupeň
vzdělání
VŠ

0,909

nad 30
nad 20
nad 3

VŠ
VŠ
SŠ

učitelka

0,909

nad 16

SŠ ped.

učitelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

1,00
0,83
0,884
0,83

nad 30
nad 20
nad 25
nad 2

VŠ
SŠ ped.
SŠ ped.
SŠ

10
učitelka MŠ
1,0
nad 32
SŠ ped.
11
učitelka MŠ
1,0
nad 15
VOŠ ped.
12
učitelka MŠ
1,0
nad 3
SŠ ped.
13
učitelka MŠ
1,00
nad 4
SŠ ped.
V tomto školním roce pracoval v ZŠ asistent pedagoga s úvazkem 1,00.
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Aprobace
1.- 5. r.
1.- 5. r.
1.- 5. r.
Dokončuje 5. roč.
PedF UK – učit. 1.
stupně ZŠ
Vychovatelství;
dokončuje 5. roč.
komb. Studia na
ZČU – učit. 1.
stupně ZŠ
1.-5. ročník
vychovatelství
vychovaelství
Dokončuje SŠ ped.mimoškolní
pedagogika
učitelství
předškolní ped.
učitelství
učitelství

3.3 odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

Počet
6
0
4
3

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let
muži
-

ženy
3

35 – 45 let
muži
-

ženy
3

45 – 55 let
muži
-

Nad 55 let do
důch. věku
muži
ženy
3

ženy
3

V důchod.
věku
muži ženy
1

Celkem
muži ženy
13

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
2
3
4
5
6

Funkce
hlavní kuchařka
kuchařka
školnice MŠ
školnice ZŠ
vedoucí jídelny ZŠ a MŠ
topič

Úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,25

Stupeň vzdělání
ISŠ s výuč.listem
SOU
SOU
SOU
SŠ – maturita
SŠ - strojírenská

4. Zápis k povinné školní docházce

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2018/19
počet
prvních
tříd
1

počet dětí
přijatých do
prvních tříd
24

z toho počet dětí
starších 6ti let
(nástup po odkladu)
1

Z toho dětí mladších
6ti let (ke dni nástupu)

počet odkladů pro
školní rok 2018/19

1
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4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia

z pátého ročníku
1
-

6

ze sedmého ročníku
-

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
0
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu
1. stupeň
Třída
I.roč.
II.roč.
III.roč.
IV.roč..
V.roč.
Celkem

Počet
žáků
24
19
10
14
15
82

Prospělo
0
0
9
14
7
30

Prospělo
s vyzn.
24
19
1
0
8
52

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

Žáci
s dostatečnou
0
0
0
0
0
0

Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0

Přehled o chování
1. stupeň ZŠ
Třída
I.roč.
II.roč.
III.roč.
IV.roč..
V.roč.
Celkem

Počet žáků
24
19
10
14
15
82

Pochvaly TU
0
0
0
0
0
0

Pochvaly ŘŠ
0
0
0
0
0
0
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Napomenutí TU
0
0
0
0
0
0

Důtky TU
0
0
0
0
0
0

Důtky ŘŠ
0
0
0
0
0
0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Počet omluvených
Počet omluvených
hodin
hodin na žáka
1. stupeň

I. pol. 2507
II. pol. 3007

30,57
36,67

2. stupeň
Celkem

I. pol. 2507

30,57

II. pol. 3007

36,67

5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení:
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
Autismus
S vývojovými poruchami učení

Ročník
4.
2.,3.,4.,5.

Počet
neomluvených
hodin
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0

0

0

Počet žáků
1
5

5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
rozvrh hodin (psychohygiena)
Ano
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
Ano
vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Ne
školní řád, klasifikační řád
Ano
informační systém vůči žákům a rodičům
ano – www školy a jednotlivých
tříd, e-mail, ŽK
činnost školního psychologa, speciálního pedagoga,
Ano
spolupráce s PPP a SPC, výchovný poradce
prevence sociálně-patologických jevů
Ano
klima školy
Velmi dobré
přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněNe
vzdělávacího procesu
Činnost školního poradenského pracoviště
Ano
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) a ostatních pracovníků
školy
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
Údaje jsou za školní rok 2017/18.
DVPP

počet účastníků

Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra
GDPR – nové nařízení EU
FPE – ZČU – učitelství pro první stupeň ZŠ
PedF UK – učitelství pro první stupeň ZŠ
Boleslavská soukr. stř. škola a ZŠ s.r.o. – II. DK 2
Finanční gramotná a podnikavá škola
Recycling – ze starého nové
Základy vedení rozhovoru s dítětem
Sledování vývoje čtení a psaní u žáků na prvním stupni ZŠ
Posilování osobní odpovědnosti svěřeného dítěte
Způsobilost topiče k obsluze nízkotlakých kotlů
Ekoabeceda – umíme žít bez odpadků?
MŠ po novele školského zákona 2017
BOZP a PO pro pověřené zaměstnance školy
Pohybové hry a cvičení v přírodě
Comenia Script – metodika psaní
Jazykové hry v hodinách češtiny
PO pro zaměstnance
První pomoc
BOZP pro zaměstnance
Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí
Hodnocení žáků ZŠ a metody, které vedou ke zlepšení výsledků vzdělávání
žáků
Školní zájezdy – problémy a rizika
Systém řádů a směrnic školy (včetně GDPR)
GDPR od A do Z
Řízení MŠ jazykem zákonů a vyhlášek
Novinky ve školním stravování; hygienické minimum
Úvod do psychopatologie při práci s dětmi
Asistent pedagoga
Svačinky v jídelníčcích školních jídelen
Řešení konfliktních situací a výchova k toleranci
Zdravotnické úkony v MŠ a ZŠ
Jazykově – metodický kurz AJ pro výuku nejmladších dětí
GDPR v naší škole – na co nesmíme zapomenout
Změny ve financování škol od 1.9.2018

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Údaje o mimoškolních aktivitách
Na škole pracuje několik zájmových kroužků:
Název kroužku

Počet dětí
I. pololetí
14
18
24
7
29
0
10
20

Výtvarný
Dramatický
Hra na hudební nástroj
Taneční
Florbal
AJ
Latinsko - americké tance
Rukodělný

II.pololetí
14
18
24
7
29
22
10
20

7.2 Účast žáků školy v soutěžích
Sport
V letošním roce se žáci zúčastnili atletické všestrannosti na 2. ZŠ Dobříš, 2x florbalového
turnaje na ZŠ Dobříš Komenského nám. a na ZŠ Mníšek pod Brdy.
Recitační soutěž
V památníku Karla Čapka se zúčastnili 3 žáci oblastního kola.
7.3 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Dramatický kroužek během školního roku se několikrát prezentoval na veřejnosti:
1. Děti z dramatického kroužku zahrály pohádku v Památníku Karla Čapka
2. V památníku K. Č. ve Strži – pásmo ke dni pejsků (stalo se již tradicí)
3. Pásmo pro klub důchodců ve Staré Huti a v Domově seniorů v Dobříši vystupují 2x
ročně (o Vánocích a Velikonocích)
Zastavení v předvánočním čase – vystoupení všech žáků školy pro veřejnost se odehrálo
v zahradě ZŠ ve Staré Huti.
Zahradní slavnost – za účasti rodičů, prarodičů, příbuzných a široké veřejnosti byli
slavnostně vyřazeni žáci 5. ročníku a „pasováni“ předškoláci na školáky – prvňáky. Letos se
tato slavnost konala před budovou ZŠ.
Pasování žáků 1. ročníků na čtenáře
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7.4 Projekty
Některé projekty se stávají tradičními, některé reagují na činnost školy. Dělíme je na
dlouhodobé a krátkodobé.
My se školy nebojíme – projekt, ve kterém se budoucí prvňáci seznamují s prostředím školy
při návštěvě aktuálního 1. roč. a následně se účastní několika setkání, při kterých již plní
zábavnou formou úkoly. Tato setkání se konají po zápisu do 1. ročníku.
Den Země – projektový den, zaměřený na environmentální výchovu, třídění odpadů, spojený
s úklidem okolí školy, sázení stromů.
Noc s Andersenem – čtenářské dílny spojené s nocováním ve škole.
Jednodenní projekty k 28. 10. a k 17. 11.
Recyklohraní - EVVO projekt s cílem zvýšit povědomí žáků v třídění/recyklaci odpadů.

7.5 Kultura a výchovné akce pro žáky
měsíc
akce
září
➢ Dopravní výchova
➢ Canisterapie
➢ Kyberšikana – přednáška
říjen
➢ Školní parlament
➢ Představení v KD (dramatický kroužek)
➢ Sběr papíru
➢ Projekt k 28. 10.
➢ Podzimní prázdniny
listopad
➢ Oslava školy 120 let
➢ Třídní schůzky
➢ Pedagogická rada
➢ Vánoční jarmark
➢ Evakuace (cvičná)
prosinec
➢ Mikuláš
➢ Posezení ve třídách
➢ Vánoční prázdniny
➢ Kino
➢ Svíčkárna
leden
➢ Pedagogická rada
➢ Bruslení
➢ Sněhuláci pro Afriku
➢ Turnaj ve florbale – ZŠ Dobříš (kroužek florbalu)
únor

➢ Pasování na čtenáře
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březen
duben

květen

červen

➢ Bruslení
➢ Noc s Andersenem
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Evakuace (cvičná)
Zápis do 1. ročníku
Začátek plaveckého výcviku
Sběr papíru
Pedagogická rada
Třídní schůzky
„My se školy nebojíme“
Recitační soutěž – školní kolo
Divadlo Příbram
Turnaj ve florbale – Mníšek pod Brdy (kroužek florbalu)
Český den proti rakovině – prodej měsíčku lékařského
Interaktivní Aj program
KD Dobříš – divadlo
ZOO Praha
Planetárium Praha
MDD Skřítkov
Atletická všestrannost Dobříš
Recitace v Památníku Karla Čapka
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
Fotograf ve škole
Výlet „Muzeum Karlova mostu“
Pedagogická rada
Zahradní slavnost
Výlety dle tříd
Zakončení školního roku + vysvědčení

Prevence sociálně patologických jevů a protidrogová prevence
Prevenci sociálně patologických jevů a protidrogové prevenci je na naší škole věnována
mimořádná pozornost. Hodnocení Programu minimální prevence a prevence sociálně
patologických jevů za školní rok 2017/18 je uvedeno v příloze této výroční zprávy.
Charita – Květinový den (16. 5. 2018)
EVVO – pro školní rok byl vypracován plán environmentální výchovy. Jeho hodnocení je uvedeno
v příloze této výroční zprávy.
8. Údaje o kontrolách
Byla provedena kontrola KHS, dne 17. 4. 2018.
Závěr kontroly: Nebyly shledány žádné hygienické nedostatky.
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9. Rekonstrukce/opravy
Během letních prázdnin bylo vymalováno přízemí ZŠ, opravena a vymalována dolní třída ZŠ a
vymalováno v MŠ.
10. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017.
PŘÍJMY
Celkové příjmy za rok 2017
Z toho příjmy od zřizovatele
Ostatní příjmy
Příjmy z hospod. činnosti
Příjmy od KÚ
Dotace z EU

Kč
9 749 792, 58
1 300 000
794 976, 58

VÝDAJE
Investiční výdaje celkem
Neinvestiční výdaje celkem
Z toho výdaje od
zřizovatele
Výdaje z hospod. činnosti
Ostatní výdaje
Výdaje od KÚ
Dotace z EU

85 485
7 569 331
0

Ve Staré Huti 23. srpna 2018

Přílohy:

Kč
0
9 679 390, 83
1 300 000
9 399
800 660,83
7 569 331
0

………………………………………………….

Evaluace MPP, Evaluace EVVO, Výroční zpráva MŠ
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Evaluace EVVO
Dlouhodobým cílem ZŠ Stará Huť je uplatňování postupů, metod a forem práce, které vedou k naplňování
výchovně – vzdělávacích cílů EVVO. Snažíme se komplexně zvyšovat environmentální vědomí a ekologicky
příznivé jednání žáků, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy.
Nevnímáme environmentální výchovu pouze pohledem zaměřeným ekologicky, ale zaměřujeme se na
komplexní pojetí udržitelného rozvoje v oblasti:
•
•
•
•
•

Lidské psychiky
Zdraví
Přírodních zdrojů a přírodního bohatství
Ekonomiky
Sociální aspekty

Environmentální výchova je začleněna v ŠVP ve všech ročnících, zejména v předmětech prvouky,
vlastivědy a přírodovědy a je zakotvena jako téma průřezové.
Během celého školního roku sbíráme baterie, drobná elektrozařízení a catridge, papír a hliník. Jsme
zapojeni v projektu „Ovoce do škol“
V průběhu školního roku plníme úkoly z projektu Recyklohraní. V letošním školním roce jsme získali
1 110 bodů a na připsání bodů za sběr elektrozařízení čekáme.
Ve školním roce 2017/2018 se podařilo další vzdělávání v oblasti EVVO. Vychovatelka školní družiny
se zúčastnila semináře s workshopem na téma „Začleňování tématu předcházení vzniku odpadů do
vzdělávacích aktivit EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?“ Získané dovednosti formou zábavných
aktivit předávala dětem ve školní družině.
Spolupracujeme s okolím školy, naši žáci vyrobili 3 D mapu, která znázorňuje sběrná místa ve Staré
Huti.
Plán environmentální
Krátkodobý akční plán na školní rok 2017/2018
Měsíc

V průběhu
školního roku

Tematické zaměření

Upřesnění termínu

třída

Odpovědná osoba

Poznámky

Plnění úkolů v rámci
projektu materiálu

Dle zadání
organizátorů

Všechny

Z. Halenkovská

Výběr třídy dle obtížnosti úkolu

Výrobky z recyklo.
materiálu

Průběžné

Družina

D. Kunrtová

Absolvovala semináře

Projekt ovoce a zelenina
do škol

Průběžné

Všechny

B. Bartůňková

Sběr hliníku

Průběžné

Všechny

M. Dragounová

Sběr baterií, drobného el.
zařízení, tonery

Průběžné

Všechny

Z. Halenkovská

Odvoz po naplnění sběr. nádob

Canisterapie

22.9.2017

8-9 1. a 2.
roč., 10-11
3.,4.,5. roč.

Z. Halenkovská

Zdarma

Sběr kaštanů, žaludů

neproběhl

Všechny

Z. Halenkovská

Nenašli jsme zájemce

Sběr papíru

18.10.2017

Všechny

ZÁŘÍ

ŘÍJEN
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LISTOPAD

Další vzdělávání
pracovníků v EVVO

25.10.2017

Aplikace her v
družině

J. Bartoňová

Seminář s workshopem
„Umíme žít bez odpadků?“

Ochrana člověka za
mimořádných situací

14. 11. 2017

Všechny

Š. Hoštáková

Cvičná evakuace

4. 11. 2017

Vybraní žáci

I.Chroumalová

Projekt

8. 12. 2018
20.12. 2018
9. 12.2017

3.,4.,5.roč.
1.,2. roč.
Všechny

Z. Halenkovská

120 kg

22. 12. 2017

Všechny

Třídní učitelé

Zdravověda

neproběhla

Všechny

Z. Halenkovská

Naše tělo
Krok za krokem
Preventivní program
Pasování na čtenáře
Bruslení
Sněhuláci pro Afriku
Ukázka dravců

Bude upřesněn
6. 2. 2018
7. 2. 2018
20. 2.2018
21.2.2018
20. 3.2018
22. 3.2018

Všechny
2.ročník
5.ročník
1.ročník
Všechny
Všechny
Všechny

Třídní učitelé
Z. Halenkovská
B.Bartůňková
B. Bartůňková
Třídní učitelé

Noc s Andersenem

23. 3. 2018

Všechny

Třídní učitelé

O pejskovi a kočičce
Rychlé šípy

3.4.-6.4.2018

Všechny

I.Chroumalová

Ve třídách

3. 4. 2018
18. 4. 2018

Všechny
všechny

S.Hoštáková

26. 4. 2018

1.ročník

B. Bartůňková

27. 4. 2018

Třídní učitelé

I.Chroumalová

120. výročí založení školy
Návštěva svíčkárny
PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

Sběr elektrozařízení
Vánoční ozdobení
stromku pro lesní zvěř

Světový den porozumění
autismu
Cvičná evakuace
Sběr papíru
Zahájení plaveckého
výcviku
Den Země
My se školy nebojíme

Průběžně

Český den proti rakovině
Interaktivní představení
v angl.jazyce
Návštěva ZOO Praha

16. 5. 2018

Všechny
Předškolní
děti
Všechny

25. 5. 2018

Všechny

31. 5. 2018

Návštěva planetária

31. 5. 2018

Den dětí
Atletická všestrannost

1.6.2018
4. 6. 2018

I., II. třída
III. a IV.a V.
třída
všechny
Vybraní žáci

Zdravá výživa

20.6., 26.6.

1.,2.,4.roč

Sběr elektrozařízení
Muzeum Karlova mostu
Muzejní kousek
Opičky a papoušci
Zahradní slavnost
Čtvero ročních období
Domácí zvířata
Zajímavosti ze světa zvířat

15. 6.2018
20. 6. 2018
19. 6. 2018
22.6.2018
28. 6. 2018

Špindík

Vypracovala: PaedDr. Zdeňka Halenkovská
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Ve třídě
Dobříš
Viz plakátek

Úklid okolí školy

Třídní učitelé
Prodávají děti
Divadelní představení

I.Chroumalová
Třídní učitelé
I.Pilecká
B.Bartůňková
Z. Halenkovská
I.Chroumalová

Skřítkov
Dobříš

Všechny
3. – 5. Roč.
2.ročník
Všechny
5.roč. MŠ
1. ročník
2. ročník
4. ročník

Z. Halenkovská
M.Peterková
I.Pilecká
I.Chroumalová
I. Pilecká
B. Bartůňková
Z. Halenkovská
I.Chroumalová

120 kg
Spojeno s plavbou lodí
Úkol z recyklohraní
Povídání s ukázkou

5. ročník

Z. Halenkovská

ČERVEN

Ekoprogramy ve
třídách dle výběru
z publikace
„Zaostřeno na
přírodu“

Spolupráce se zdravotní
sestrou
V rámci PRV, PŘ
Úkol z recyklohraní

Evaluace
A) Kvantitativní hodnocení (MPP 2017/2018)
Vzhledem k věkové kategorii žáků navštěvujících naši školu se u nás některé patologické jevy nevykytují
(např. alkohol, drogy, gamblerství, kyberšikana). Během školního roku se realizovali programy a
opatření proti šikaně. Proběhlo několik akcí a projektových dnů, při nichž se žáci učí vzájemné
komunikaci, spolupráci, toleranci. Žáci se učí pomoci mladším spolužákům.
Realizované projektové dny:
•
•
•
•

Den Země
Kola pro Afriku
Projektové dny pořádané k příležitostem státních svátků
Noc s Andersenem

Během školního roku probíhá ve třídách průběžné sebehodnocení žáků. Na škole také s přínosem
funguje školní parlament. Chování žáků bylo v tomto roce sledováno všemi pedagogy a drobné
přestupky byly konzultovány a řešeny s žáky domluvou. Závažnější přestupky proti školnímu řádu,
kterých nebylo mnoho, byly řešeny výchovnou poradkyní, ředitelkou školy, třídní učitelkou. Problémy
po těchto opatřeních ustaly. Kroužky v tomto školním roce byly naplněny. Škola nabízela během tohoto
školního roku pestrou škálu kroužků, vzhledem k velikosti školy. V následujících letech se škola bude
snažit kroužky v této rozmanitosti udržet. Během roku se v některých třídách konaly hodiny, jejímž
cílem bylo stmelování kolektivu a rozvíjení pozitivních vztahů a vzájemné komunikace. I nadále chceme
spolupracovat s PPP Příbram, SVS, OSPOD, odbornými lektory a organizacemi.
Závěr:
MPP a preventivní výchovně vzdělávací působení je v naší škole plnohodnotně začleňováno v běžném
chodu školy. Celková koncepce naší školy se soustředí na osvětu v rámci zdravého životního stylu.
Všichni zaměstnanci naší školy se snaží o vytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro žáky.

Vypracovala: Alžběta Bartůňková
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Výroční zpráva – Mateřská škola
Školní rok 2017/2018
Mateřská škola Stará Huť, Karla Čapka 138
Zřizovatel: Obecní úřad Stará Huť
Vedení školy: Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149
Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Hoštáková

Charakteristika školy
Mateřská škola (hlavní budova) je dvojtřídní s kapacitou 45 dětí a s odloučeným pracovištěm (bývalá
školní družina) pro 13 nejstarších dětí, s celodenním provozem od 6,30 hod. do 17,00 hod. Celková
kapacita MŠ je 58 dětí. Ve třídě Sluníček bylo 22 dětí 3 - 4,5letých. Ve třídě Srdíček bylo 23 dětí 56letých, z toho 13 předškolních dětí. Ve třídě Pastelek (odloučené pracoviště) bylo 13 dětí, z toho 12
předškolních dětí a z nich jedno s odkladem povinné školní docházky. K MŠ patří velká zahrada s herními
prvky. Ve školní jídelně v budově MŠ se stravují i děti ze ZŠ.
Zápis pro školní rok 2018/2019 proběhl v květnu 2018. Žádostí o přijetí bylo podáno 18, z toho 1 žádosti
nebylo vyhověno. Docházku do MŠ ukončilo ve školním roce 2017/2018 19 dětí, které odchází do ZŠ. V
tomto roce byly uděleny 4 odklady povinné školní docházky.

Materiální podmínky
O hlavních prázdninách došlo k malování prostor v kuchyni, ve skladu, na chodbě, v šatnách, v
kanceláři, ve skladech. V průběhu celého školního roku se snažíme dovybavovat třídy hračkami,
stavebnicemi a pomůckami na tvoření s dětmi. Snažíme se vybírat vhodné hračky, didaktické pomůcky,
vybíráme kvalitní materiály, esteticky i výchovně hodnotné věci. Nábytek je účelový, bezpečný,
přístupný dětem. Hračky i pomůcky jsou tak pro děti plně dostupné, množstvím dostačující počtu dětí
ve třídách. Doplňujeme školní a pedagogické knihovny, speciální pomůcky pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami. Neopomenutelné jsou také drobné opravy, které probíhaly v závislosti na jejich
potřebnosti během celého školního roku.
Děti mají možnost vyzdobit svými výtvory šatnu, okna, interiér třídy. Tím se aktivně podílejí na
zvyšování estetičnosti školy.
Na zahradě jsou přístřešky s posezením, které slouží pro námětové hry dětí. Jsou na ní vybudovaná dvě
velká pískoviště, ve kterých je nově přivezený certifikovaný písek. Z bezpečnostních a hygienických
důvodů pískoviště zakrýváme po odchodu dětí krycí plachtou, které byly nově zakoupeny. Zahradu dále
zkrášluje hřiště s houpacími herními prvky. Velkou výhodou je množství vzrostlých stromů, což je velmi
praktické při drobném dešti či prudkém slunci. Jsou zde cestičky k možnosti jízdy dětí na dětských
dopravních prostředcích – odrážedla, koloběžky. Nepřeberné množství hraček k zpříjemnění pobytu v
zahradě školy a k „práci“ na pískovišti je uloženo v přilehlých prostorách školy. U zahrady máme také
vybudován záhonek, kde si děti samy sejí zeleninu a sklízejí ji a poznávají květiny.
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Zaměstnanci školy
V mateřské škole v tomto školním roce pracovaly 4 učitelky a každá měla úvazek 1,0, 1 provozní
zaměstnanec (1,00), 2 kuchařky (každá 1,00) a 1 hospodářská pracovnice na 0,50 úvazku.
Během školního roku probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků, kurzy a školení. Volíme
témata, která jsou nápomocna ke zlepšení kvality výuky. Hledáme nové trendy ve vzdělávání a ve
výchově, které se objevují, dochází ke konzultaci a hodnocení přínosu těchto nových informací. Klima v
naší mateřské škole je příjemné, vlídné a pozitivní.

Obsah vzdělávání
Vzdělávání dětí probíhalo podle Školního vzdělávacího programu “ V naší školce každý den, hrajeme si
s úsměvem”, který byl zpracován v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. Hlavním záměrem našeho školního vzdělávacího programu je předávat dětem
základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Cílem ŠVP je potkávat v naší
školce šťastné děti a spokojené rodiče.
Preferujeme vzdělávání formou hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Tyto v dítěti probouzí chuť
dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Jejich základem jsou přímé prožitky dítěte. Klademe důraz
na poměr vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností v menších, či větších skupinách, nebo
individuální způsob výuky. Ke vzdělávání patří i výlety, návštěvy kulturních zařízení a sportovních akcí.
Výchovně vzdělávací činnost je prováděna skupinově podle věkových zvláštností a individuálních potřeb
dítěte. Z připomínek a závěrů se vychází při sestavování programu v dalším školním roce. Vždy by měl
vyhovovat nově vzniklým podmínkám (např. skladbě dětského kolektivu, nové tematické zaměření
apod.). Výchovně vzdělávací činnost je plněna v týdenních tématech, které jsou k dispozici rodičům. Po
celou dobu docházky jsou sledovány a zaznamenávány osobní pokroky a individuální úspěchy každého
dítěte. Je sledován jejich vývoj, zralost a vše je průběžně zaznamenáváno. Chceme přispět ke zdravému
životnímu stylu dítěte. Dosáhnout harmonického rozvoje pohybových dovedností dětí, dodržovat
správnou životosprávu, vytvářet co nejpodnětnější prostředí, klást důraz na individualitu dítěte, jeho
prožívání, možnosti a potřeby, sebedůvěru.
Připomínáme dětem důležitost tříděného odpadu – máme zahrnuto jako téma v ŠVP. Děti hravou
formou poznávají význam třídění odpadu, mají ve školce nádoby na papír, plasty, hliník.
Spolupracujeme se Sběrnými surovinami ve sběru papíru, při této akci nosí sběr z domova a výtěžek
akce věnujeme na didaktické pomůcky. Pořádáme výlety a vycházky do přírody, často navštěvujeme les.
Děti se učí v přírodě chovat, chránit ji a respektovat. Také poznávají rostliny a živočichy a učí se je
ochraňovat a pečovat o ně.
V letošním školním roce jsme navštěvovali plavecký bazén v Příbrami od dubna do června 2018.
Den otevřených dveří se konal 20. 4. a provázel jej velký zájem veřejnosti. Rodiče měli možnost seznámit
se s prostředím školky, s pedagogickým personálem a dozvědět se potřebné informace o zápisu či
následném přijetí k docházce na naší MŠ.

Spolupráce s rodiči
Komunikace se všemi rodiči je na dobré úrovni. Ve školce jsou nastaveny otevřené vztahy s rodinami
dětí, je k dispozici e-mail pro komunikaci, připomínky a náměty. Máme nastavený adaptační režim pro
nově přijaté děti. Rodičům umožňujeme pobývat s dítětem na zahradě. Většina rodičů se velmi aktivně
zapojuje do programu MŠ. Respektujeme názory, podněty z rodin dětí a výchovu v rodině. Oboustranná
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důvěra je pro nás důležitá, a rodiče jsou povětšinu přístupni našim návrhům k řešení chování dětí.
Rodičům a všem příznivcům mateřské školy děkujeme za sponzorské dary i osobní pomoc! Pokud rodiče
mají zájem o dění v MŠ, zlepšuje se vzájemná komunikace a spolupráce. MŠ spolupracuje s rodiči a
odborníky z různých oborů s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí: Třídní
schůzka pro nově přijaté děti v červnu, třídní schůzky rodičů v jednotlivých třídách, individuální
konzultace, společné akce školy a rodiny. MŠ získala značku „Rodiče vítáni“ za vstřícnou komunikaci a
spolupráci s rodiči.

Preventivní programy
▪

Soužití dětí zdravých s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora a pomoc
rodičům dětí s postižením ve spolupráci s PPP a SPC.

▪

Prevence školních úrazů – poučení o bezpečném chování

▪

Dopravní výchova - prevent. program

▪

Logopedický screening s klinickou logopedkou

▪

Oční screening v MŠ - vyšetření přístrojem Plusoptix

▪

Preventivní program dentálních asistentek – Zoubky jako perličky

▪

Pes Sorbon – zábavně - preventivní program

Nejdůležitější úlohu při předcházení sociálně patologických jevů má rodina. Škola je pomocníkem,
který nabízí pozitivní zkušenost v různých oblastech. Všichni pedagogičtí pracovníci pravidelně absolvují
školení BOZP a PO v MŠ prevence školních úrazů – poučení o bezpečném chování.

Aktivity v MŠ a prezentace školy na veřejnosti
Spolupráce se ZŠ – pravidelné návštěvy dětí tělocvičny, společná příprava zahradní slavnosti u
příležitosti rozloučení s dětmi, které nastupují do školy
▪

Informativní schůzka s rodiči

▪

Spolupráce s rodiči – vánoční dílničky, sobotní brigáda, Rodiče vítáni

▪

Spolupráce s obecní knihovnou

▪

Zajišťování programu ve spolupráci s OÚ – den seniorů a rozloučení s dětmi, které nastupují do
školy

▪

Sbírka žaludů, kaštanů, hliníku a starého pštěva Mikuláše s družinou

▪

Návštěva myslivce ve školce se psy

▪

Exkurze do firmy Joalis

▪

Divadlo Kejklíř v MŠ

▪

Koncert ve školce, setkání s klasickou hudbou

▪

Představení několika různých divadelních souborů – návštěva souborů přímo v MŠ

▪

Fotografování v MŠ – různé motivy

▪

Divadlo Gong v Praze

▪

Kouzelník Reno ve školce

▪

Návštěva knihovny ve Staré Huti

▪

Návštěva knihovny na Dobříši
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▪

Den otevřených dveří v MŠ

▪

Ukázka výcviku psů

▪

Jarní tvoření s rodiči, zimní tvoření s rodiči

▪

Oslava karnevalu

▪

Návštěva Mikuláše s družinou

▪

Rej čarodějnic a čarodějů na zahradě školky

▪

Oslava Dne dětí – hry, soutěže na zahradě školky

▪

Návštěva OÚ - výstava výtvarných prací žáků ZŠ

▪

Vystoupení na vánočních besídkách ve třídách i v kulturním domě ve Staré Huti, prodej
adventních dekorací

▪

Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky ve spolupráci se ZŠ, pasování na prvňáčky

▪

Spolupráce s PPP poradenství – screening dětí s rodiči

▪

Spolupráce s klinickým logopedem - přednáška pro rodiče

▪

Projekt “ Koukají na nás správně? “ - screening zraku dětí

▪

Návštěva ZOO Plzeň

▪

Čechova stodola v Bukové

▪

Divadlo Minaret

▪

Lední revue – Cirkus v PB

▪

Spaní předškoláků ve školce

▪

Dopravní hřiště na Dobříši

▪

Letiště ve Dlouhé Lhotě

▪

Spolupráce s plaveckým bazénem v Příbrami

▪

Proběhlo také spaní předškoláků v MŠ a s tím spojené opékání vuřtů s rodiči na zahradě MŠ

Každý měsíc učitelé píší do Zpravodaje obce informace pro obyvatele, co zajímavého děti v MŠ zažily.

Inspekční činnost
Ve školním roce 2017/2018 MŠ nenavštívila Česká školní inspekce.

Plán materiálních podmínek v MŠ Stará Huť

▪

malování kuchyně

▪

zhotovení sprchového koutu

▪

nákup didaktických pomůcek a hraček pro děti
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▪

nákup psacích stolů

▪

nákup odborné literatury pro pedagogy

Závěr
Naše cíle se zaměřují nejen na zkvalitnění předškolního vzdělávání, ale i na technické vybavení naší
školy a rozšíření spolupráce s dalšími odborníky. Školní vzdělávací program nadále zkvalitňovat a
efektivně a účelně ho využívat. Zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci pedagogů (polytechnické vzdělávání,
předmatematická gramotnost, týmová spolupráce). Zkvalitňovat přípravu dětí do základních škol.
Nadále rozvíjet spolupráci s rodiči, zřizovatelem i odborníky. Dětem připravovat klidné a podnětné
prostředí. Zkvalitňovat vybavení školy.
Našim hlavním cílem je plnohodnotné prožití dětství, které má smysl samo v sobě a je v životě člověka
nenahraditelné.
O letních prázdninách byla MŠ uzavřena od 1. 7. 2018 do 19. 8. 2018.

Ve Staré Huti dne 27. 8. 2018

Zpracovala Martina Jiráňová, DiS.
vedoucí učitelka Mateřské školy Stará Huť
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Výroční zpráva byla projednána na poradě pracovníků 28. srpna 2018.
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou.

…………………………………

…………………………………

……………………………………

PhDr. L Felcmanová, PhD. (předsedkyně)

D. Sklenářová (člen)

Mgr. I. Chroumalová (člen)
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