VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Zubčice

Zpracovala: Bc. Šárka Papežová, DiS.
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I. CHARAKTER ŠKOLY
Sídlo školy:
Telefon:
E- mailová adresa:
Web. Stránky:
Zřizovatel školy:
Právní forma:
Ředitelka školy:
IČO:

Zubčice 45, p. Velešín, 382 32
380331527
reditel@zszubcice.cz
www.zszubcice.cz
Obec Zubčice, Zubčice 2, p. Velešín, 382 32
příspěvková organizace obce Zubčice
Mgr. Eva Mitrová
75001438

Škola je zřízena jako příspěvková organizace obce Zubčice s právní subjektivitou
od 1. 12. 2002.
Zřizovatelem školy je obec Zubčice (statutární zástupce pan Radek Kalkuš).
Základní škola byla zařazena do sítě škol k 1. 12. 2002.
Škola je organizována jako malotřídní (od letošního školního roku jako dvoutřídní) s jedním
oddělením ŠD a jedním oddělením MŠ.
Mateřská škola je součástí základní školy od 1. 9. 2002.
Školní jídelna je součástí základní školy od 1. 9. 2000.
Další součástí je školní družina.
V ZŠ pracuje od roku 2006 Školská rada (dále jen ŠR). Do roku 2010 byla ŠR složena ze tří
členů. Na základě jednohlasného rozhodnutí členů ŠR o navýšení počtu členů na celkem 6, se
dne 28. 11. 2010 uskutečnily volby do ŠR. Členy ŠR jsou
Bc. Šárka Papežová, DiS.
– zástupkyně za ZŠ
Miloslava Thonová
– zástupkyně za MŠ
Marie Dvořáková
– zástupkyně za rodiče
Jana Petrášová
– zástupkyně za rodiče
Luboš Petráš
– zástupce za obec
Aleš Kališ
– zástupce za obec
Školská rada se scházela pravidelně a dobře plnila svoji úlohu. Záznamy ze setkání Školské
rady jsou uloženy v ředitelně školy.
Spolupráce s OÚ je na dobré úrovni.
Počet žáků ZŠ :
18
Počet tříd :
1 (v jedné třídě spojen 1.,2., 3. a 4. ročník,
Počet žáků MŠ :
28
Počet tříd :
1
Počet zapsaných žáků ŠD: 16
Počet strávníků školní jídelny: mateřská škola:
28
základní škola:
17
dospělí:
9
Do spádového obvodu patří kromě obce Zubčice také Zubčická Lhotka, Malčice, Markvartice
a Žalčice. Školu navštěvovali i žáci z Mirkovic.
Hygienický posudek ze dne 13. 2. 1995 umožňuje provoz školy. Budova školy je ve stavu,
který neohrožuje bezpečný provoz.
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Škola byla přes léto 2012 rozšířena o prostory služebního bytu. V současné době má několik
učeben. Největší učebnu (pro 1. a 2. ročník), která je vybavená interaktivní tabulí, dále pak
učebnu, která je využívána jako prostor pro ŠD, za touto učebnou se nachází nová učebna
vybavená sedmi sestavami PC. Průchodem této učebny je možno přijít do nově zřízené
učebny (pro 3., 4., a 5. ročník).
Základní škola nemá vlastní tělocvičnu. Obec škole poskytuje k využívání prostor v místním
kulturním domě, který je původně přizpůsoben zájemcům o pink-ponk, dále pak škola
využívá k výuce tělocviku fotbalové hřiště obce. U hřiště je doskočiště na skok daleký, ale
není ani po opakovaných výzvách na OÚ upraveno, proto nemůže být využíváno.
Žáci druhých tříd (2 žáci) využívali dvakrát v týdnu ŠD v MŠ – především ráno od 8.00 hod.
do 8.40 hod. (dle rozvrhu). Provozní doba odpolední družiny byla ve školním roce 2011/2012
od 11.35 hod. do 14.30 hod. v budově základní školy, v odpoledních hodinách bylo možno
využít ŠD v prostorách MŠ do 15.30 hod. Od nového školního roku 2012/2013 bude
prodloužena pracovní doba ŠD do 16:00 hod.
Škola je dostatečně vybavena nábytkem (nové lavice a židle), školními pomůckami a počítači.
Proškolování všech zaměstnanců je prováděno pravidelně. O proškolování zaměstnanců
v oblasti BOZP a PO jsou vedeny záznamy. Při každém poučení žáků je proveden zápis do
třídní knihy.

III.VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE
Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka 1.,2., 3. a 4. ročníku podle vlastního ŠVP „Škola
pro život“.
Žáci 1. a 2. ročníku měli možnost navštěvovat zájmový kroužek Angličtina hrou, který
vyučovala Bc. Šárka Papežová.
Další kroužek Cvičíme s muzikou vedla Mgr. Eva Mitrová.
Ve škole probíhala také výuka katolického náboženství, které vyučovala paní Štěpánka
Talířová.
Škola spolupracuje s Psychologicko-pedagogickou poradnou. Pravidelně školu navštěvuje a
se žáky pracují zaměstnanci Spirály z Českého Krumlova. Spolupráce s oběma institucemi je
na výborné úrovni.
V základní škole má pobočku ZUŠ Trhové Sviny a vyučují zde hře na kytaru, klavír,
violoncello, sborovému zpěvu a hudební nauku p. Jiří Balek, pí. Klára Ferenzi, pí. M. Balková
a pí Hájková.
Žádný z žáků nebyl integrován. Problémovým žákům je věnována v rámci možností
individuální péče v úzké součinnosti s rodiči.
ZŠ má vypracovaný Minimální preventivní program, podle kterého po celý školní rok
pracovala.
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III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Počet pedagogických pracovníků : 5 (ZŠ 3, MŠ 2)
Počet provozních zaměstnanců:
2
Pedagogičtí zaměstnanci:
Kvalifikovanost:
Mgr. et Bc. Eva Mitrová
Ředitelka školy
VŠ - Akademie Jana Amose Komenského – speciální pedagogika
Bc. Šárka Papežová, DiS.
Učitelka základní školy a vychovatelka
VOŠ Pedagogická, Svatý Jan pod Skalou – předškolní a mladší školní věk
TF Jihočeské univerzity – Pedagogika volného času (Bc.)
TF Jihočeské univerzity – Pedagogika volného času navazující (Mgr.) – studující
PF Jihočeské univerzity – Učitelství 1. stupně (Mgr.) - studující
Mgr. Hana Kocourková
Učitelka základní školy
PF Jihočeské univerzity - Učitelství 1. stupně
Miloslava Thonová
Učitelka mateřské školy
SPgŠ - Učitelství pro MŠ
Radka Cirhanová
Učitelka mateřské školy
PF Jihočeské univerzity – Učitelství pro MŠ (Bc.) - studující
Ostatní zaměstnanci:
Růžena Doubková
Hospodářka školy a vedoucí školní jídelny – do dubna 2012
Monika Maršálková
Účetní školy – od dubna 2012
Ivana Petrášová
Kuchařka
Mgr. Petr Tomčík
Vedoucí školní jídelny - od dubna 2012
Jiřina Hlavatá
Uklízečka ZŠ a MŠ
Štěpánka Talířová
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Katechetka
IV. VÝSLEDKY O PŘÍJMACÍM ŘÍZENÍ
Zápis do 1. ročníku ZŠ se uskutečnil dne 1. 2. 2012. K zápisu se dostavilo 10 pozvaných
předškoláků.
Osm žáku bylo přijato k základnímu vzdělávání v ZŠ Zubčice a to k 3. 9. 2012, u dvou žáků
bylo na doporučení PPP rozhodnuto o odkladu školní docházky o jeden rok.
Zápis do MŠ se konal od 12. 4. 2012.
V. VÝSLEDKY VZDĚLÁNÍ
A)počet žáků s kázeňskými opatřeními: 1
B)počet žáků opakující ročník: 0
C)počet žáků se sníženými známkami z chování: 0
D)počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním: 18
VI. ÚDAJE O
NA VEŘEJNOSTI

AKTIVITÁCH

A

PREZENTACI

ZÁKLADNÍ

ŠKOLY

Plán akcí na školní rok 2011/2012
Září:
1.9.
19. - 23. 9.

Slavnostní přivítání nových školáčků do 1. tříd
Ozdravný pobyt ve Středisku environmentální výchovy „Pod Skalou“ ve Stožci

Říjen
13. 10.
26. - 27. 10.

Návštěva hradu a zámku Č. Krumlov spojený s prohlídkou barokního divadla
Podzimní prázdniny

Listopad
1. 11.
5. 11.
21. 11.
25. 11.
26. 11.

Přednáška pro děti na téma „kouření“ – pan a paní Nadrchalovi (spol. ACET)
Účast dětí a pedagogů na kulturní akci obce „Rodáci“
Návštěva MD v Českém Krumlově „Princezna s dlouhým nosem“
Výroba adventních věnců s rodiči, divadelní vystoupení žáků ZŠ „Miriam“
Účast dětí na kulturní akci obce vítání občánků

Prosinec:
5. 12.
21. 12.

Mikuláš a čerti ve škole
Projektový den – na téma Vánoce – výroba vánočních ozdob, svícnů, zdobení,
Stromečku, zpívání koled, apod.
22. 12.
Vánoční besídka – rozdávání dárků, posezení s pohoštěním,
soutěž o řád zlatého vykrajovátka
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
Leden
4. 1. – 7. 3.
30.1.
31. 1.

Plavecký výcvik v Českém Krumlově
Den otevřených dveří pro předškoláky
Slavnostní rozdávání pololetního vysvědčení
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Únor:
1.2.
3. 2.
10.2.
16.2.
17. 2.

Zápis dětí do prvních tříd
Pololetní prázdniny
Zahájení výchovně vzdělávacího projektu „Piráti“
Masopust - karnevalové soutěžení
Závody na bobech a další zimní soutěžení

Březen:
12. - 18. 3.
28. 3.

Jarní prázdniny
Den učitelů - vyučování na přání dětí

Duben:
3. - 4. 4.
5. - 6. 4.
9. 4.
25. 4.
26. 4.
30.4.

Projektový den Velikonoce
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
Policie náves
Lipenský plaváček
Ředitelské volno

Květen:
7.5.
10. 5.
13. 5.
23. 5.

Ředitelské volno
Netolice, zámek Kratochvíle – divadelní vystoupení Princ Bajaja
Den matek - v součinnosti s akcí Obce Zubčice
Společné fotografování

Červen:
1. 6.
7. - 8. 6.
28. 6.
29. 6.

Den dětí – den plný zábavy a soutěžení
Dvoudenní školní výlet Pořešín – ukončení projektu Piráti
Slavnostní rozloučení se školním rokem
Slavnostní rozdávání vysvědčení

Všechny školní i mimoškolní aktivity jsou zaznamenány v kronice školy a fotoalbu.

Základní škola se zapojila do projektu financovaných z cizích zdrojů:
OVOCE DO ŠKOL – projektu se účastnili všichni žáci
ŠABLONY DO ŠKOL (projekt financovaný z prostředků OPVK MŠMT)
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VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Pedagogičtí pracovníci se v průběhu celého školního roku zúčastňovali seminářů pořádaných
různými institucemi.
Mgr. Eva Mitrová: Právní předpisy ve školství v aktuálním znění
Time management a zvládání stresu
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Výcvik sociálních dovedností
Bc. Šárka Papežová: Jak zajistit bezpečnost žáků při školních a mimoškolních aktivitách
Výtvarné techniky
První pomoc pro pedagogy – Modul 1
Tvoříme krásu z materiálů kolem nás
Zvládneme to jinak (prevence proti vyhoření)

VIII. KONTROLY
Revize elektrospotřebičů
Kontrola Krajské hygienické stanice České Budějovice
Mikrobiologický rozbor písku z pískoviště v MŠ
Měsíční výkazy hospodaření školy předávané Obecnímu úřadu Zubčice
IX. STÍŽNOSTI
Počet řešených stížností: 0
X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
V příloze č.1 Hospodaření ZŠ a MŠ Zubčice
V příloze č.2 Výroční zpráva mateřské školy

V Zubčicích dne 28. 8. 2012

Dne: 3. 1. 2013 schválila tuto zprávu školská rada.
Bc. Šárka Papežová, DiS.

7

