Základní škola a mateřská škola Žinkovy,
příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2018/2019

zpracovala: Mgr. Marie Černá, ředitelka školy
č.j.: ZMŠ/345/2019

4.1

1 Charakteristika školy
1.1
Název školy:
adresa:
právní forma:
REDIZO:
IZO:
IČ:
telefon:
e-mailové spojení:
webové stránky:
ředitelka školy:
pověřenec GDPR:
1.2

Základní škola a mateřská škola Žinkovy,
příspěvková organizace
Žinkovy 49, 335 01 Nepomuk
příspěvková organizace
650 047 605
102 276 064
75005964
371 593 123
zs.zinkovy@seznam.cz
http://www.zszinkovy.cz/
Mgr. Marie Černá
JUDr. Daniel Baloun

Název a adresa zřizovatele:
Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 01 Nepomuk

1.3

Poslední zařazení do školského rejstříku:
č.j.: 19 484/03-21
Rozhodnutí ze dne 23. 05. 2003 s účinností od 01. 01. 2003

Poslední zápis do školského rejstříku:
č.j.: 8633/2008-21
Rozhodnutí ze dne 28. 04. 2008 s účinností od 01. 06. 2008
-1č.j.: ŠMS/6346/09
Rozhodnutí ze dne 20. 7. 2009 s účinností od 01. 09. 2009

1.4 Vzdělávací program školy:
Název vzdělávacího programu
Učíme se 1.4.1 Učíme se pro život - ŠVP pro
základní
základní vzdělávání

Č.j.
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v ročníku
1. – 9.

1.5 Součásti školy:
Název součásti

MŠ od 01. 01. 2003
ZŠ
ŠD (samostatná)
Název součásti

260

dětí, žáků

zaměstnanců

cizích

151

28

-

Počet
přepočtených
pracovníků
3,00

Typ školy:
úplná

1.7

Počet stravovaných

Kapacita

ŠJ

1.6

Počet žáků
Počet tříd,
Počet přepočtených
k 30. 9. 2017
oddělení
pedagogických
k 30. 9. 2018
pracovníků včetně AP
17/18
17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19
28
28
27
27
1
1
2,2903
160
160
137
135
8
8
14,1667
50
50
50
50
2
2
1,3571
Kapacita

(spojené ročníky v jedné třídě: 4. + 5. r.)

Spádový obvod školy:
Městys Žinkovy – Žinkovy, Březí, Kokořov, Čepinec
Obec Neurazy – Partoltice, Radochovy, Vojovice, Klikařov, Neurazy

Mimo spádový obvod: OÚ Jarov, OÚ Chocenice, OÚ Měcholupy, OÚ Vrčeň, MěÚ
Nepomuk, OÚ Kramolín, MěÚ Plánice, MěÚ Měčín, OÚ Tojice, OÚ Prádlo, OÚ Klášter

1.8 Individuální integrace postižených žáků, žáci s podpůrným opatřením od 2.
stupně:
Počet žáků
5
0
0
0
0
0
17
0
22

Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývojovou poruchou učení a chování
Autismus
Celkem
Mimořádné nadání

0

3

Specializovaná výuka pro žáky s SPU:
-

-

podpůrné opatření 1. stupně – PLPP – 2 žáci
podpůrné opatření 2. stupně – IVP+PI – 8 žáků
IVP – 4 žáci
bez IVP – 1 žák
podpůrné opatření 3. stupně – IVP+AP - 7 žáků
podpůrné opatření 4. stupně – IVP+AP – 2 žáci

1.9 Materiálně technické zajištění školy:
-

odpovídá potřebám školy
fond učebnic je obnovován dle finančních možností
vybavení kabinetů je doplňováno a modernizováno vzhledem k finančním možnostem
byly vymalovány dvě třídy (budoucí I. a VI.), chodba u šatny a třída v MŠ
do budoucí III., VII. a VIII. třídy byly zakoupeny nové keramické tabule, dvě na
popisování fixy a jedna na popisování křídou
byly zrekonstruovány toalety dívek v 1. patře

1.10 Školská rada:
Zřízena podle §167 a §168 zákona 561/2004 Sb.
Funkční období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
Členové: za městys:
za rodiče:
za ZŠ:

Petr Štampach, Josef Karhan
Olga Kovářová, Marcela Zábranová
Mgr. Jana Brožíková, Mgr. Šárka Skalová

Předseda: Olga Kovářová
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2

Údaje o pracovnících školy

Přehled o zaměstnancích ZŠ a MŠ:

2.1

Počet všech pracovníků ZŠ a MŠ*
17/18
18/19
27/23,52
27/24,81
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

Počet pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ,
ŠD, AP*
17/18
18/19
20/16,81
20/17,81

2.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019
Součást
PO

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. bez AP
SpŠ
SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné VŠ jiné bez
+ DPS *
DPS *
MŠ
1,2903
1
ZŠ
10,18
0,32
ŠD
1,3036
* DPS = doplňkové pedagogické studium

2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019
Počet pedagogických pracovníků
přepočtený stav dle 2.1. bez AP

14,15

Průměrná délka
pedagogické praxe
20,67

Průměrný věk
49,82

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. bez AP
– absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD
- v důchodovém věku

---------------0
1,29

2.4 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem:
Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
- z toho počet neaprob. hodin

221
32

%
100
14,5

V kterých předmětech
------------------------------1. st.: PČ, Inf - 5. r.
2. st.: OV, HV, Z, VZ, Inf,
PČ.

Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné):
-

vyučující s aprobací 1. stupeň vyučuje HV na 2. stupni
ostatní neaprobované předměty vyučují vyučující, kteří mají k tomuto předmětu blízký
vztah
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2.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce

41 Přehled uložen ve škole.
12 ZŠ, ŠD + 2 MŠ
KCVJŠ Plzeň, ČŠI, NIDV, Nadace
Depozitum Bonum, Škola hrou, PPP P-J,
AV ČR, ZČU v Plzni, Univerzita Hradec
Králové, Správa Národního parku
Šumava-Středisko EV

Vyučující fyziky byla i v tomto školním roce zapojena do projektu Nadace Depositum Bonum
„Elixír do škol“. Tato nadace podporuje technické a přírodovědné obory na ZŠ a SŠ. Učitelé
fyziky se pod vedením zkušeného kantora schází každý měsíc a vyměňují si zde své
zkušenosti. Účast v elixíru pomáhá oživit hodiny fyziky, prosadit zábavnou, kvalitní a
praktickou výuku, rozvíjet přirozenou zvídavost žáků. Zapojení vyučující do tohoto projektu
je pro žáky školy velice přínosné.
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Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy

3.1 Zápis žáků do 1. ročníku:
Počet dětí u zápisu
14

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí
navržen skutečnost
3
3
11

Očekávaný počet tříd
1

3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky:
Počet
celkem
12

gymnázia
2

Z toho přijatých na
SŠ s maturitou
SOU
4
6

Jiné
0

U
0

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------0
0

Analýza úspěšnosti absolventů školy při přechodu na vyšší typ školy:
Vycházející žáci vykonali přijímací zkoušky a byli přijati na školy podle svých zájmů.
Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia
Počet žáků

do
SpŠ

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu školního
roku
* PŠD = povinná školní docházka

0
0
do jiné
ZŠ
0

zvláštní způsob
plnění PŠD *
0

dodatečný
odklad PŠD *
0

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2018/19:
Počet kurzů

Počet absolventů

0

0
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Časový rozsah
(počet hodin/týden)
0

4

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1 Prospěch žáků:
Počet
žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo Neprospělo

Opravné
zkoušky

Nehodnoceno Hodnoceno
slovně

k 30.6.2019

139

80

59

0

0

0

1

4.2 Chování žáků (obě pololetí):
2. nebo 3. stupeň z chování:
- 2. stupeň
- 3. stupeň

2
2
0

Za drobné kázeňské přestupky bylo uděleno pět důtek ředitelky školy a dvanáct důtek třídního
učitele a dvacet napomenutí, což je o trochu méně než vloni. Z chování byly dvě dvojky, a to
za krádež a za neomluvené hodiny.
Pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích a na
veřejných vystoupeních, za pomoc na školním pozemku o prázdninách i za poctivou celoroční
práci.
Pochvala třídního učitele
Pochvaly ředitelky školy
NTU
DTU
DŘŠ

119
9
20
12
5

4.3 Docházka žáků:
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

14 754
21

Celkový počet zameškaných hodin se proti loňskému roku nepatrně zvýšil. Ve dvou
případech, kdy jsme měli podezření na bezdůvodné omlouvání matkou, jsme situaci řešili
s lékařem pro děti a dorost. Rovněž byl upozorněn OSPOD. Situace se nelepšila a 21 hodin
nebylo omluveno.

4.4 Přehled volitelných předmětů:
Německá konverzace – Mgr. Věra Koželuhová
Sportovní hry – Mgr. Radek Řezanka
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4.5 Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání:
(dle Metodického pokynu MŠMT č.j 19 485/01-22)

Stanovené cíle byly realizovány v hodinách občanské výchovy a pracovních činností.
Byly získávány aktuální informace o školách a učilištích prostřednictvím internetu a
Úřadu práce Plzeň-jih.
Dále proběhly besedy se zástupci škol a učilišť. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili akce
„Posviť si na budoucnost“ v DEPU Plzeň.

4.6 Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Úkoly environmentálního vzdělávání a výchovy jsou zabudovány do ŠVP i do
tematických plánů jednotlivých předmětů.
Na tuto výchovu jsou zaměřeny školní výlety a vycházky do přírody – poznávání
přírody a regionálních zvláštností v okolí školy.
Celoročně se zaměřujeme na úpravu okolí školy (sbírání odpadků), sběr papíru a
baterií.
Žáky učíme třídit odpad do barevných tašek, které jsou v každé třídě.
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Nadstandardní aktivity

5.1 Zájmová činnost organizovaná školou:
Při základní škole pracovaly 3 kroužky pod vedením vyučujících:
 1 sportovní – Florbal - 18 žáků
 1 umělecký – Šikulky – 15 žáků
 Výletníci - Buďme dobrými kamarády – 13 žáků
Žáci se po celý rok mohli zapojit do školní fotografické soutěže a několikrát ročně
vyrábět společně s rodiči.
V rámci projektu ŠABLONY II probíhalo doučování a pracovaly dva čtenářské kluby,
jeden na 1. stupni a jeden na 2. stupni.

5.2 Nadstandardní aktivity:
 Evaluace, testování


V tomto školním roce neproběhlo testování žáků
.

 Divadelní, hudební a filmová představení
Naplňovány kompetence občanské, komunikativní, sociální. Čtenářská gramotnost.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova.
Multikino CineStar v Plzni

pohádka Čertí brko 4. - 6., 8. ročník
film Fantastická zvířata II – 7., 9. ročník

Divadlo Řimbaba

Ledová královna – 1. – 3. ročník, MŠ

Divadlo Letadlo

Průzkumníci v Austrálii - 1. - 3. ročník, MŠ

Divadlo Alfa

Kde domov můj? - 7. - 9. ročník

Soubor ZUŠ Nepomuk Pšeničky – pásmo lidových písní, hudební nástroje
1. – 9. ročník

 Exkurze
Naplňovány kompetence občanské, komunikativní, sociální, pracovní.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova




Hurá do školy! - MŠ Žinkovy a MŠ Neurazy v 1. ročníku
Posviť si na budoucnost – Depo Plzeň - 8. - 9. ročník
Plzeňské historické podzemí, pivovarské muzeum, věž – 7. ročník
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 Přednášky, besedy, výstavy
Naplňovány kompetence k učení, občanské, komunikativní, sociální, pracovní, k řešení
problémů. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, dopravní výchova, jazyková
gramotnost.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, mediální
výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
výchova demokratického občana.









Informativní schůzka rodičů žáků 1. ročníku
Prevence neplánovaného těhotenství 8. – 9. ročník
Rozvojový kurz – 8. ročník – preventivní program
Historie Žinkov a okolí – výstava k 100. výročí ČSR – 1. – 9. ročník
Les v zimě – Myslivecký spolek Lověna - 1. ročník
Baroko – interaktivní výstava - 6., 7. ročník
Kyberšikana – preventivní program 4. – 6. ročník
Přednáška o kosmonautice pana Lumíra Honzíka (pracovník hvězdárny)
k 50. výročí vstupu člověka na povrch Měsíce - 9. ročník

 Koncerty, výstavky – vlastní akce
Naplňovány kompetence občanské, komunikativní, sociální, pracovní.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, výchova demokratického
občana.


Vystoupení žáků v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa



Vysazení lípy u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa



Vystoupení v Domově klidného stáří v Žinkovech – spojeno s předáním
dárečků seniorům



Velikonoční vystoupení na farmě OLŠOVKA + prohlídka farmy a muzea



Výstavy Šikulek a Výletníků



Vánoční a velikonoční výstava ŠD v Neurazech a Žinkovech

 Vyučovací projekty
Naplňovány kompetence k učení, občanské, komunikativní, sociální, pracovní, k řešení
problémů. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, čtenářská, jazyková, přírodovědná,
společenskovědní gramotnost, dopravní výchova, lidové zvyky a tradice.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, mediální
výchova, výchova demokratického občana.
Některé projekty jsou celoškolní, jiné třídní.


Zdravé zuby



Ovoce do škol – spojeno s ochutnávkou různých druhů ovoce



Školní mléko – ochutnávka mléčných výrobků
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Obědy do škol – podpořeno 12 žáků



Ukliďme Česko – zapojení se do celostátního projektu – Den Žemě



Vánoční dílny



Mimořádné situace - evakuace – záchranná akce při úniku plynu



Patroni – dlouhodobý projekt – patronát nad žáky 1. ročníku



Pevnost Boyard – patroni pro 1. ročník



Den dětské knihy - 1. ročník



Pohádkový les – nejstarší žáci pro 1. stupeň a MŠ



Adaptační výlet – historické památky Klatov, volba povolání - 7. ročník



Spaní ve škole - 3. ročník



Příroda kolem nás – 1. ročník



Velikonoční dílny – ŠD



Noc s Andersenem – 2. a 6. ročník



Čtenářská dílna – 3. ročník




21 World Down Syndrome Day - Ponožkový den
Dopisování žáků 2. ročníku se žáky ZŠ Znojmo

 Besídky
Naplňovány kompetence k učení, občanské, komunikativní, pracovní, k řešení problémů.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova.


Mikuláš ve škole



Vánoční posezení s nadílkou

 Školní výlety
Naplňovány kompetence občanské, komunikativní, sociální.
Přírodovědná, společenskovědní gramotnost.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, výchova
demokratického občana.


1. r. – Dvorec – Tojice – Vrčeň – turistická vycházka s poznáváním
přírody



2. r. - turistická vycházka do Vojovic



9. ročník - Plzeň-JUMP CENTRUM



6. ročník - Environmentální centrum Horažďovice - program "Samá
voda"



4. a 5. ročník - řeka Berounka



7. ročník - Karlštejn, lom Amerika
12



8. ročník - Praha - Národní muzeum, Neviditelná výstava



15 výprav Výletníků

 Sportovní akce
Naplňovány kompetence občanské, komunikativní, sociální, k řešení problémů.
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, dopravní výchova.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, výchova
demokratického občana.


Turnaje ve florbalu



Svatováclavské kolování – cyklokros, jízda zručnosti, testy



Lyžařský výcvikový zájezd – Hojsova Stráž




Plavecký kurz – 3. – 5. ročník
Školní soutěž v malé kopané – školní kolo, okrskové kolo – pořadatelé
(Mc. Donald´s Cup) – hřiště TJ Sokol
 BESIP – školní kolo
 Dopravní hřiště v Blovicích
 Odznak všestrannosti olympijských vítězů – pořadatelé okresního kola
 Sportovní den – Žinkovský klokan
 Turistické vycházky – poznávání okolí
 Soutěž Speedcubing - skládání Rubikovy kostky na čas

 Akce v rámci Šablon II


Svět záchranářů – Kalovy Vary - Svět rizik - 1. stupeň



Svět záchranářů – Kalovy Vary – 1. pomoc - 2. stupeň



Včely a další společenský hmyz – beseda – 2. ročník



Les – výroba papíru – 3. ročník



Techmánie Plzeň – ukázky vědy a techniky v praxi – 2., 3. ročník

- Workshop s tekutým dusíkem
- Fyzika kolem nás – 3D film o létání – 8., 9. ročník







Den s vesmírem – 9. ročník
Bavorský les – seznámení s jazykem a přírodou – 2. stupeň
Prohlídka Záchranné stanice živočichů – Spálené Poříčí - 2., 3. ročník
Angličtina spojuje svět – 9. ročník
Fotografie ve výtvarné výchově - 9. Ročník
Ekologické programy: Voda, zdroj života - 4. a 5. ročník
Význam býložravců - 6. až 9. ročník

13



Činnost školní družiny

V letošním školním roce probíhala hra „Les ve škole - škola v lese“. Cílem hry je seznámit
žáky s blízkým okolím školy, naučit je nejen poznávat přírodu, ale také ji chránit.
V jednotlivých etapách hry obě oddělení pořádala hry a soutěže, které jsou motivovány
literárními postavičkami. I. oddělení uskutečnilo 27 akcí s průměrnou účastí 22 žáků a II.
oddělení 24 akcí s průměrnou účastí 21 žáků. V každé etapě je připravena alespoň jedna
společná akce pro všechny žáky ŠD.
Práce s dětskou knihou a dětskými časopisy patří k pravidelným činnostem ŠD – (čtení pro
radost, čtení s úkoly). Celkem jsme společně přečetli 14 knih. Do předčítání se zapojují i
starší žáci.
Pobyt v přírodě – na hřišti, v lese nebo školní zahradě je nedílnou součástí volnočasových
aktivit ŠD. Zařazovány jsou hry, soutěže a turnaje pro jednotlivce i družstva.
O činnosti ŠD pravidelně informujeme na nástěnkách.
Výsledky výtvarných a dovednostních činností prezentovala ŠD na pravidelných
dovednostních dílnách a výstavách OÚ Neurazy, úřadu městyse Žinkovy a v muzeu
v Žinkovicích a Nepomuku.
Úspěchů dosáhli žáci v soutěži s mysliveckou tematikou „Zlatá srnčí trofej“.
Pravidelně jsou vyhlašovány v rámci činnosti ŠD sběrové soutěže školy.
ŠD se zapojuje i do charitativní činnosti – Fond Sidus, Život dětem a Kytičkový den.
Sportovní akce, turistika, dovednostní, vědomostní a kulturní akce:
Naplňovány kompetence k učení, komunikativní, sociální, pracovní, k řešení problémů.
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, dopravní výchova, přírodovědná,
společenskovědní gramotnost.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, mediální
výchova.








Sběr kaštanů a žaludů – 9 700 kg
Výtvarné soutěže
Zavírání lesa a zahrady
Výstavy
Jarmark
Beseda s myslivci
Ukliďme Česko

Celoročně:
Naplňovány kompetence k učení, občanské, komunikativní, sociální, pracovní, k řešení
problémů. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, čtenářská, přírodovědná,
společenskovědní gramotnost, dopravní výchova.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, mediální
výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
výchova demokratického občana.



Výzdoba ŠJ a přízemí školy
Čtení s porozuměním – společné předčítání knih
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Zapojení do výtvarných a rukodělných soutěží

Naplňovány kompetence k učení, komunikativní, sociální, pracovní, k řešení problémů.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova.


Hasiči



Les v zimě



Igráček – Namaluj si svého



Zápis do 1. ročníku



Charitativní akce

Naplňovány kompetence sociální. Výchova ke zdraví.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova.


Český den proti rakovině – 3 600,- Kč



Život dětem – 473,- Kč



SIDUS – 2 750,- Kč



Vánoční bazar pro Lékaře bez hranic – 4 420,- Kč

Děkujeme všem, kteří nám se sbírkami pomáhají.



Sběr

Naplňovány kompetence sociální, pracovní.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova.





Vybité baterie
Starý papír (dáván přímo do kontejnerů)
Kaštany – 9 700 kg

Ve spolupráci s MŠ, zřizovatelem

Naplňovány kompetence k učení, občanské, komunikativní, sociální, pracovní, k řešení
problémů. Čtenářská, jazyková, společenskovědní gramotnost.
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, mediální
výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
výchova demokratického občana.


Oslavy 100. výročí vzniku ČR



Program na vítání občánků



Vánoční trhy, rozsvícení stromečku
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Výstavka v Klubu sv. Václava, jarní posezení



Zábavné odpoledne pro děti



Tvořivá dílna s rodiči – v Klubu sv. Václava



Pro zaměstnance



Předvánoční setkání



Zajištění možnosti nákupu školních potřeb pro žáky



Návštěvy zubního lékaře

5.3 Účast v soutěžích:
Naukové olympiády,
soutěže

Ročník

Kolo

Jméno, příjmení

Umístění

6.

Počet žáků
ve školním
kole
2

Zeměpisná A

okresní

Zeměpisná C

8. - 9.

2

okresní

Biologická D

6. - 7.

5

okresní

Marie Dvořáková
Julie Mašátová
Martin Kilbergr
Pavla Kratochvílová
Aneta Kovářová
Vojtěch Špaček

15.
20.
5.
13.
11.
12.

Biologická C

8. – 9.

5

okresní

Fyzikální
Recitace 0

8. – 9.
1.

1
12

okresní
-

Recitace I

2. -3.

36

okresní

Recitace II

4. - 5.

24

okresní

Dějepisná
Matematická
olympiáda

9.
5.

7
2

6.
8.

3
3

okresní
Okresní Monika Kilbergrová
Anna Valentová
Adam Tříska
David Nguyen
Martin Kilbergr

1.
19.-20.
5.
6.-8.
1.

9.

1
krajské

Martin Kilbergr

14.

okresní

Martin Kilbergr
Daniela Glatterová

1.
5.-6.

Matematický
Klokánek
Matematický
Benjamín
Matematický Kadet

4. - 5.

25

6. - 7.

25

8. - 9.

20

Matematický Cvrček

2. - 3.

35
16

Pavla Kratochvílová 4.
František Kůs
13.
David Nguyen
2.
Marie Vojtěchová
Václav Suda
Václav Hora
Jessica Skalová

účast
účast

Pythagoriáda

okresní

5.
7.

Přírodovědný Klokan
Astronomická
olympiáda

Logická olympiáda
Řemeslo má zlaté dno

8.
8. - 9.
6.-7.

24
7

8.-9.

4

9.
4.

okresní
krajské

krajské
krajské

1
1

Monika Kilbergrová
Ondřej Kůs
Tereza Beníšková
Pavel Svejkovský
Milan Jandečka
Adam Tříska
Martin Kilbergr
Klaudie Skalová
Anna Valentová
Julie Mašátová
Sára Dastychová
Marie Dvořáková
Matěj Tříska
Adam Tříska
Martin Kilbergr
Martin Kilbergr
Lucie Zábranová

23.-27.
43.–47.
10.-12
27.-30.
32.-33.
20.-25.
10.

5.
5.
účast

Zlatá srnčí trofej – David Zábran - 6. ročník 1. místo v okrese Plzeň-jih. Václav Hora - 5.
ročník – 2. místo v okrese Klatovy a 12. místo na republikové soutěži.
Sportovní
soutěže
kategorie
Florbal - hoši III
Okresní přebor
Florbal –
dívky – IV
Okresní přebor
Mc. Donald´s
CUP

Ročník

Počet
žáků

Jméno, příjmení

Umístění

6. – 7.

9

Böhm, Jandečka, Svejkovský, Brožík,
Švarc, Zábran, Hejda, Beníšek, Šála

8.

8. – 9.

8

5.

1. - 3.

11

Mc. Donald´s
CUP

4. - 5.

11

BESIP - školní 1. – 5.
kolo
BESIP- školní 6. - 9.
kolo
OVOV
5. – 9.

78

Beranová, Dušičková, Panešová,
Bártová, Horvátová, Kratochvílová
Pavla, Glatterová, Macháčková
Okrskové kolo
Puchta, Bober, Hořica, Hulín, Suda,
Šivák, Škarda, Mašát, Trojánek,
Zábranová, Trojánková
Okrskové kolo
Dušička, Kamen, Lingurar, Kolouch,
Macháček, Šála, Matyáš, Hora, Slabý,
Juratovac A., Juratovac S.
Okresní kolo
J. Skalová, Vladařová, Beníček, Slabý
Okresní kolo
K. Skalová, Valentová, Böhm, Tříska
Krajské kolo - 12
Kratochvílová, Tříska, Nocarová,
Salák, Svejkovský, Jandečka, Valentová,
Dastychová S., Böhm, Kamen
Šimková
Valentová - postup do celostátního kola
Valentová - celostátní kolo

42
17okresní
kolo –
2. místo
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4.

5.

8.
7.

3.
3.

Malý
záchranář

4. – 5.

Okresní kolo
Francová, J. Skalová, Beníček, Hora

5.4 Spolupráce s dalšími subjekty:
Škola úzce spolupracuje s:
Městysem Žinkovy
Obcí Neurazy-výstavky
Obcí Jarov
ZŠ Nepomuk
Radou rodičů při ZŠ
Školskou radou
Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň
Pedagogicko-psychologickou poradnou Klatovy
Speciálně pedagogickým centrem Plzeň
Střediskem výchovné péče
Policií ČR-přednášky, besedy
Lesy ČR, Lesní správa Klatovy-besedy, akce pro žáky
TJ Sokol Žinkovy-možnost využití hřiště
místním Mysliveckým sdružením LOVĚNA-besedy
SDH Žinkovy-pomoc při mimořádných situacích, prezentace techniky
MAS svatého Jana z Nepomuku
Jedná se vždy o oboustranně prospěšnou spolupráci.
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6.

6 Výchovné poradenství, primární prevence
6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství:






Daří se včasné zjišťování poruch učení a chování a ve spolupráci se SPC, SVP a PPP
Plzeň a PPP Klatovy zajištění vhodné péče.
Velká pozornost byla jako každý rok věnována prevenci šikany – zájmové kroužky,
rozhovory třídních učitelů se žáky, zážitkové dny a preventivní programy zaměřené na
vztahy žáků.
Projevila se kvalitní pomoc při výběru povolání zvláště u nerozhodnutých žáků. Velmi
efektivní se ukázala spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje,
Úřadem práce a PPP. Při pomoci ve výběru povolání pomohla i prezentace SŠ a SOU
v plzeňském Depu 2015 – Posviť si na budoucnost.
Schránka důvěry nebyla v letošním roce využita.

6.2 Vyhodnocení preventivního programu školy:
 Preventivní program školy je součástí plánu práce školy. Program obsahuje postup při
řešení přestupků a spolupráci s rodiči. Problematika prevence negativních jevů je zařazena
do plánů jednotlivých předmětů podle osnov. Opatření proti dostupnosti návykových látek
ve škole jsou zakotvena ve školním řádu, který je také zapsán v žákovských knížkách.
Rodiče i žáci potvrzují podpisem, že s tímto řádem byli seznámeni.
 Od rodičů jsme si vyžádali souhlas s testováním na přítomnost návykových látek. V tomto
školním roce nemusel být test použit.
 V 8. a 9. ročníku proběhl program Nechtěné těhotenství (Národní iniciativa pro život – pí
Kultová).
 Vydařené a přínosné byly MIMOŘÁDNÉ SITUACE, kde jsme si vyzkoušeli případnou
evakuaci při úniku nebezpečných látek v budově školy s následnou záchranou člověka –
HZS Nepomuk.
 Každoročně, i letos se žáci prvního stupně zúčastnili akce zaměřené na BESIP – Dopravní
hřiště Blovice.
 Sportovních akcí se zúčastňovali všichni žáci s výjimkou zdravotně omezených.
 Po celý rok pracovali žáci v zájmových kroužcích a čtenářských klubech, účastnili se
olympiád, sportovních a výtvarných soutěží a divadelních představení, turistických
vycházek po okolí a žáci 1. i 2. stupně utužovali vztahy ve třídě a s vyučujícími přespáním
ve škole
 Uskutečněn program Kyberšikana (P-centrum) pro žáky 4. – 6. ročníku
 Pomoc obci (DKS Žinkovy – vystoupení žáků, obec Žinkovy – výstavy, kulturní
programy a dětský den, obec Neurazy – výstava prací žáků)
 Zapojení do projektů (Ukliďme Česko, výsadba lípy k 100. výročí založení republiky) a
akcí podporujících tradice
 Spolupracujeme s Úřadem práce Plzeň – jih
 Spolupráce s PPP, SPC, SVP, OSPOD.
 Škola spolupracuje nejvíce s PPP Plzeň, pracovištěm Plzeň-jih a s PPP Klatovy.
Pracovníci dojíždějí do naší ZŠ a přímo ve škole vyšetřují žáky se specifickými poruchami
učení a chování. Problémy žáků a další postupy konzultují rovněž s vyučujícími.
 Spolupráce s těmito institucemi má pro školu velký význam a je prospěšná žákům i
vyučujícím.
 Dále spolupracujeme s Gymnáziem Blovice.
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6.3 Spolupráce s PPP, SPC:
 Škola spolupracuje nejvíce s PPP Plzeň, pracovištěm Plzeň-jih a s PPP Klatovy.
Pracovníci dojíždějí do naší ZŠ a přímo ve škole vyšetřují žáky se specifickými poruchami
učení a chování. Problémy žáků a další postupy konzultují rovněž s vyučujícími.
 Spolupráce s těmito institucemi má pro školu velký význam a je prospěšná žákům i
vyučujícím.

6.4 Spolupráce s rodiči, policií, městysem:
 Spolupráce s městysem a policií je na velmi dobré úrovni.
 Připravujeme vystoupení v DKS Žinkovy, výstavy, kulturní programy a dětský den.
 Většina rodičů školu podporuje, náročnější je komunikace s rodiči některých
problémových žáků. Ale i ti se do školy na vyzvání dostaví a snaží se problémy řešit.

7

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI.

20

8

Výkon státní správy

8.1 Rozhodnutí ředitele školy

Počet

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zařazení dětí do MŠ
Nepřijetí dětí do MŠ
Přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání po přestupu
Pokračování v základním vzdělávání
Vzdělávání podle IVP podle § 18
Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Ukončení předškolního vzdělávání

Počet odvolání
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
8
2
11
15
0
0
0
0

8.2 Počet osvobozených žáků:
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:

0
0

Počet žáků osvobozených z výuky:
Předmět
Tělesná výchova

Počet žáků
0

8.3 Počet evidovaných stížností:
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu

0
0
0
0
0

8.4 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
V roce 2018/19 nebyly podány žádné žádosti o informace.

9

Údaje o zpracovaných projektech do grantů, dotace

Ve školním roce 2018/19jsme získali tři účelové dotace z dotačního programu Mikrogranty
pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2019. Na Výtvarně-rukodělný kroužek Šikulky
jsme získali 10 000-, Kč a na Turistický kroužek Výletníci – Buďme dobrými kamarády
částku 10 000,- Kč a na volnočasové aktivity Po škole společně s rodiči 20 000,- Kč.
Dále jsme získali dotaci na dopravu na plavání – 32 560,- a částku 34 568,- Kč na Obědy
dětem – tato částka je určena 12 dětem.
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Z dotačního titulu MŠMT Šablony II jsme získali 804 799,- Kč. Tento projekt bude probíhat
v následujících dvou letech.
Zřizovatel ve spolupráci se školou podal projekt s názvem: ZŠ Žinkovy – nové odborné
učebny pro rozvoj kompetencí, bezbariérovost školy.

10 Údaje o mezinárodní spolupráci
Ve školním roce 2018/2019 nebyla navázána mezinárodní spolupráce.

11 Analýza školního roku
V tomto roce byla provedena následující kontrola:
SI BP – Kontrola BOZP – Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v dokumentaci a vedení
BOZP. Při fyzické kontrole pracoviště byly zjištěny tři drobné závady, dvě byly odstraněny,
třetí řešíme. Protokol je uložen v ředitelně.
OSSZ – Kontrola úhrady pojistného a včasnost této úhrady - Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky. Protokol je uložen v ředitelně.

Úspěchy:

















zapojení žáků do soutěží a olympiád, úspěchy soutěžících
kreativita a nápaditost pedagogických pracovníků, jejich vztah k žákům
80 vyznamenání na vysvědčení
projektové vyučování
akce v rámci projektu Šablony II
práce asistentů pedagoga a vyučujících s žáky s podpůrnými opatřeními
zájmová činnost – práce kroužků
lyžařský výcvik žáků
mimoškolní akce pro žáky
zapojení do sběrových soutěží
zapojení do charitativních akcí
výzdoba školy
výběr kvalitních vzdělávacích akcí
příspěvky do Zpravodaje městyse doplněné fotodokumentací
internetové stránky školy
zajištění pitného režimu, ovoce do škol, odběr mléka a mléčných
výrobků
 zajištění obědů zdarma z projektu Obědy pro děti
 pokračování v modernizaci interiérů
 získání dotací na kroužky

Negativa:







nezájem některých žáků o dosažení lepších výsledků
menší zájem o mimoškolní aktivity u problémových žáků
nedostačující vlastní tělocvična - velikost
nemožnost využívání tělocvičny tělovýchovného střediska
cena dopravy na akce
nedostatečná kapacita školní družiny
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Náměty na příští školní rok:
 stále pokračovat v modernizaci učebních pomůcek a knižního fondu
 pokračovat ve vybavování učeben moderním nábytkem
 důsledně dbát na dodržování školního řádu ze strany žáků a vést je
k tomu, aby se dodržování daných pravidel stalo pro žáky
samozřejmostí
 rozvíjet u žáků schopnost diskutovat, komunikovat, řešit problémy a
konflikty, klást otázky, vyjádřit svůj názor, umět říci ,,NE“
 vést žáky ke vzájemné úctě, sebeúctě, důvěře, podporovat jejich
zdravé sebevědomí
 stále modernizovat vyučovací metody a získávat zájem o učení i u
slabších žáků
 dodržovat individuální přístup k žákům se specifickými poruchami
učení a chování
 udržet pestrou nabídku volnočasových aktivit žáků
 získat pro práci v zájmových kroužcích i problémové žáky
 pokračovat v úpravě hřiště a zahrady pro ZŠ i MŠ a rovněž parčíku
před školou
 využití školního dvora pro seberealizaci žáků o přestávkách a
odpoledních hodinách
 pokračovat v získávání dotací na vylepšení prostředí školy a na práci
kroužků
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena
Výchovně vzdělávací proces byl uskutečňován v souladu se školským zákonem, byly
dodrženy předpisy, které upravují podmínky výchovy a vzdělávání ve škole. Povinnosti a
práva dětí, žáků, učitelů a zákonných zástupců jsou dány školním řádem pro MŠ, ZŠ a
Vnitřním řádem pro ŠD. Rozvrh hodin byl sestaven v souladu s psychohygienou.
Základní úkoly školy, pro které byla zřízena, se daří plnit. Jsem ráda, že patříme mezi školy,
ve kterých je dobré klima, a případné problémy jsou hned řešeny.
Úspěchy, negativa i náměty pro příští školní rok jsou blíže rozebrány v bodě 11 – Analýza
školního roku.

Závěrem:
Děkuji všem, kteří se na práci školy podíleli a přispěli k jejímu dobrému jménu.
Datum: 3. 10. 2019

Zpracovala:

……………………………………
Mgr. Marie Černá, ředitelka školy

Schváleno Školskou radou 10. 10. 2019

………………………..
Olga Kovářová, předsedkyně ŠR
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