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Výroční zpráva ZŠ Stará Huť 2015 / 2016
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy

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

Kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
Kontakt

Obec Stará Huť
Karla Čapka 430, Stará Huť
Tel: 318 522 269

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

kapacita
58
100
50
130; od 1. 3. 2017 - 180

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet
Počet dětí/žáků
tříd/oddělení
Mateřská škola
3
58
1. stupeň ZŠ
4
72 (od 1.2.-71)
2. stupeň ZŠ
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

2
-

47
58
70
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Počet dětí/žáků
na třídu
19,3
18 (od 1.2.17,75)
23,5
-

Počet žáků
na pedagoga
14,5
14,4 (od 1.2.14,2)
23,5
-

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
výškově nastavitelný
dostačující pro zajištění výuky
v MŠ, ZŠ i ŠD
zajištěno z peněz KÚ a OÚ
základní pomůcky
20 stolních počítačů pro výuku, 5
pro personál
1 dataprojektor
1 LCD display
1 multiboard
1 interaktivní tabule
20 tabletů pro výuku
vybudováno nové podkroví – 2
učebny + sociální zařízení

1. 1. 2005
3
Michal Bittner, 724 939 007, bittner@seznam.cz, od 10. 11.
2017 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

Mgr. Hana Ošťádalová
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 učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

18
6
2
4
2
1
3

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
pracovníci
1
2
3
4
5
6

Funkce

Úvazek
1,0

Roků
ped.praxe
nad 26

Stupeň
vzdělání
VŠ

pověřená
řízením ZŠ a MŠ
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

1,0
1,0
1,0
0,0908
0,909

nad 30
nad 20
nad 10
nad 25
nad 16

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ ped.
SŠ ped.

7
vychovatelka
1,0
nad 20
SŠ ped.
8
vychovatelka
1,0
nad 25
SŠ ped.
9
učitelka MŠ
1,0
nad 32
SŠ ped.
10
učitelka MŠ
1,0
nad 15
VOŠ ped.
11
učitelka MŠ
1,0
nad 3
SŠ ped.
12
učitelka MŠ
0,725
nad 4
SŠ ped.
V tomto školním roce pracoval v ZŠ asistent pedagoga s úvazkem 0,50.

Aprobace
1.- 5. r.
1.- 5. r.
1.- 5. r.
1.- 5. r.
VV
Vychovatelství;
dokončuje 5. roč.
komb. studia na
ZČU – učit. 1.
stupně
vychovatelství
vychovatelství
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
5
1
4
2
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3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let
muži
-

35 – 45 let

ženy
2

muži
-

45 – 55 let

ženy
4

muži
-

ženy
4

Nad 55 let do
důch. věku
muži
ženy
2

V důchod.
věku
muži ženy
-

Celkem
muži ženy
12

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
výuč. list

4. Zápis k povinné školní docházce

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/18
počet
prvních
tříd
1

počet dětí
přijatých do
prvních tříd
23

z toho počet dětí
starších 6ti let
(nástup po odkladu)
2

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

počet odkladů pro
školní rok 2017/18

2

1

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia

z pátého ročníku
-

e) počet žáků, kteří ukončili povinno školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
0
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ze sedmého ročníku
-

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu
1. stupeň
Třída

Prospělo

I.roč.
II.roč.
III.roč.
IV.roč..
V.roč.

Počet
žáků
18
16
15
15
7

Neprospělo

0
0
1
6
1

Prospělo
s vyzn.
18
16
15
9
6

Celkem

71

Nehodnoceno

0
0
0
0
0

Žáci
s dostatečnou
0
0
0
0
0
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64

0

0

0

0
0
0
0
0

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

Počet žáků
18
16
15
15
7
71

Pochvaly TU
0
0
0
0
0
0

Pochvaly ŘŠ
0
1
0
0
0
1

Napomenutí TU
0
0
0
0
1
1

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

I. pol. 3 080
II. pol. 2 616

42,24
36,23

2. stupeň
Celkem

I. pol. 3 080

42,24

II. pol. 2 616

36,23
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Důtky TU
0
0
0
0
0
0

Důtky ŘŠ
0
0
0
0
0
0

Počet
neomluvených
hodin
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0

0

0

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

Ročník
5.
3., 4.

Počet žáků
1
2

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, infokanál, e-mail, ŽK
činnost speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC,
Ano
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

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
Údaje jsou za školní rok 2016/17
DVPP

počet účastníků

Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Ověření znalostí k ochraně veřejného zdraví
ZČU Plzeň - pedagogická fakulta – učitelství 1. stupeň ZŠ – 5. ročník
MŠ v roce 2016
Netradiční pomůcky ve výuce M a ČJ
Školní metodik prevence – aktuální info. a efektivní působení na školách
Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotn.
2. – 5. stupeň podpůrných opatření

1
1
2
1
1
1
1
1
1

8

MŠ aktuálně: legislativa a inovace
Hygienické minimum ve stravovacích provozech
Řídím dobře svoji jídelnu?
Nebojíme se učit jinak, aneb matematika na 1. stupni ZŠ
Připravenost pro školu, metody práce s předškol. dětmi před, během a po
zápisu
FKSP a závodní stravování
Jak na čtenářské strategie
Duševní onemocnění u dětí – jak je rozeznat a pomoci
Herní činnosti v matematice
Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku
Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí
Aktuální legislativní změny v předškolním vzdělávání
Nové trendy v moderním vaření
Rozvíjíme pracovní dovednosti dětí MŠ a 1. stupně ZŠ
Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ
Pokladna – práce s penězi, které nejsou Vaše – platební karty – pro
nepodnikatelskou sféru
Stop šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem
MŠ ve světle nové legislativy
Trestní odpovědnost škol
„Zamotaná hlava aneb pomozte AP v jejich práci“
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Plán pedag. podpory a práce s žákem v rámci 1.st. podpůr.opatření
Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení
Pracovnělékařské služby 2017 – nové povinnosti pro zaměstnavatele
Datové schránky ve školách od 1. 7. 2017
Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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
31
17
19
4
23
6
13

Výtvarný
Dramatický
Hra na hudební nástroj
Aerobic
Florbal
Modelářský
Pohybové aktivity
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II.pololetí
31
19
19
4
21
6
Zrušen ze strany lektorky

7.2 Účast žáků školy v soutěžích
Sport
V letošním roce se žáci zúčastnili atletické všestrannosti na 2. ZŠ Dobříš, sportovního dne na
víceúčelovém hřišti ve Staré Huti.
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 důchodce v KD Stará Huť a v Domově seniorů v Dobříši vystupují 2x ročně
(o Vánocích a Velikonocích)
Zastavení v předvánočním čase – vystoupení všech žáků školy a žáků MŠ – oddělení
předškolních dětí - pro veřejnost se odehrálo v Kulturním domě ve Staré Huti.
Velikonoční jarmark na zahradě MŠ – krátký program s písničkami na zahradě MŠ – žáci ZŠ i
MŠ, jarmark proběhl v budově MŠ.
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 z důvodu nepříznivého počasí v budově ZŠ.
Výstavu výtvarných prací jsme tentokrát uspořádali za podpory OÚ ve Staré Huti
v prostorách knihovny při OÚ Stará Huť u příležitosti pasování žáků 1. ročníků na čtenáře.

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, letos spojený s výročím
vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK.
Jednodenní projekty k 28. 10. a k 17. 11.
Recyklohraní- EVVO projekt s cílem zvýšit povědomí žáků v třídění/recyklaci odpadů.
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7.5 Kultura a výchovné akce pro žáky
měsíc
akce
září
➢ „Dopravní hřiště“
➢ Dopravní hřiště – Příbram
➢ „Sorbon – pes fotbalista“
➢ Nácvik evakuace
říjen
➢ Čechova stodola
➢ Sběr starého papíru
listopad
➢ Sladovna Písek
➢ Třídní schůzky
➢ Ředitelské volno
➢ Sklářské dílny
prosinec
➢ Mikulášská nadílka pro 1. ročník
➢ Vánoční jarmark
➢ Kino – „Anděl Páně 2“
leden
➢ Bruslení na zimním stadionu na Dobřísi
➢ Bruslení v rámci „Týdne hokeje“
➢ Pololetní vysvědčení
únor
➢ Pololetní prázdniny
➢ Bruslení
➢ Pasování prvňáčků na čtenáře + Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků
➢ Jarní prázdniny
březen
➢ Kulturní středisko Dobříš – „Princezna Konvalinka“
➢ Studijní pobyt ve Velké Británii (Hastings)
➢ Den otevřených dveří
➢ Noc s Andersenem
duben
➢ „Tajemný hrad v Karpatech“ – divadlo Příbram
➢ Lední revue
➢ Velikonoční jarmark
➢ Ředitelské volno
➢ Velikonoční prázdniny
➢ Zápis do první třídy
➢ Den Země – sázení stromu
➢ Třídní schůzky
➢ Sběr papíru
➢ Plavecký výcvik
květen
➢ „Český den proti rakovině“ – prodej květinek, které jsou symbolem tohoto dne
➢ Muzikoterapie (2. ročník)
➢ Hasiči – ukázky + beseda

11

červen

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

MDD – Skřítkov
Oblastní kolo v recitaci (Památník Karla Čapka) + sportovní den
Exkurze – Letiště Václava Havla
Exkurze – Čapí hnízdo
Školní kolo v recitaci
Zahradní slavnost
Slavnostní zakončení školního roku, rozdání 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 2016/17 je uvedeno v příloze této výroční zprávy.
Charita – Český den proti rakovině (10. 5. 2017)
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 z Hygienické stanice Příbram, dne 14. 2. 2017.
Závěr kontroly: Nebyly shledány žádné nedostatky.
9. Rekonstrukce/opravy
V průběhu měsíce července byly pomalovány učebny MŠ, sociální zařízení v prvním patře a
v přízemí ZŠ.
Zřizovatelem byla zajištěna oprava/výměna čerpadla v kotelně ZŠ.
10. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016
PŘÍJMY
Celkové příjmy za rok 2016
Z toho příjmy od zřizovatele
Ostatní příjmy
Příjmy z hospod. činnosti
Příjmy od KÚ
Dotace z EU

Kč

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

8 921 757,92
1 200 000
921 024,92
88 372

6 712 361
0

Ve Staré Huti 23. srpna 2017

Kč
0
8 921 752,01
1 200 000
13 355,80
996 035,21
6 712 361

………………………………………………….
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0

Přílohy:

Výroční zpráva MŠ
Evaluace MPP
Evaluace EVVO
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Výroční zpráva byla projednána na poradě pracovníků 28. srpna 2017.
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou.

…………………………………

…………………………………

……………………………………

PhDr. L Felcmanová, PhD. (člen)

D. Sklenářová (člen)

Mgr. I. Chroumalová (člen)
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