VÝROýNÍ ZPRÁVA O ýINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Název školy: Základní škola a MateĜská škola Zubþice
Sídlo školy: Zubþice 45,p. Velešín 382 32
Telefon:380331527
E- mailová adresa: kalivodova@zszubcice.cz
ZĜizovatel školy: Obec Zubþice,Zubþice 2,p. Velešín 382 32
Právní forma: pĜíspČvková organizace obce Zubþice
ěeditelka školy: Mgr. Martina Kalivodová
IýO:75001438
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I.CHARAKTER ŠKOLY
Škola je zĜízena jako pĜíspČvková organizace obce Zubþice s právní subjektivitou a to od
1.12. 2002.
ZĜizovatelem školy je obec Zubþice (statutární zástupce pan František OndĜich).
Základní škola byla zaĜazena do sítČ škol k 1.12. 2002.
Škola je organizována jako malotĜídní (jednotĜídní) s jedním oddČlením ŠD a jedním
oddČlením MŠ.
MateĜská škola je souþástí základní školy od 1.9. 2002.
Školní jídelna je souþástí základní školy od 1.9.2000.
Další souþástí je školní družina.
V ZŠ pracuje od roku 2006 Školská rada.Školská rada je složena ze tĜí þlenĤ :p. ýepeláková
zástupce rodiþĤ,p. Kalkuš zástupce obce a p. Novotná zástupce za základní školu. Školská
rada se scházela pravidelnČ a dobĜe plnila svoji úlohu. Záznamy ze setkání Školské rady jsou
uloženy v ĜeditelnČ školy.
Spolupráce s OÚ je na dobré úrovni.
Poþet žákĤ ZŠ : 11(10 žákĤ k 30.6.2010) V bĜeznu 2010 pĜestoupil 1 žák na ZŠ a Praktická
škola Omlenická, Kaplice.
Poþet tĜíd : 1 (spojen 1.,2.,3.a 4. roþník)
Poþet žákĤ MŠ : 26
Poþet tĜíd : 1
Poþet zapsaných žákĤ ŠD : 11
Poþet strávníkĤ školní jídelny: mateĜská škola : 26
základní škola: 10
dospČlí: 9
Do spádového obvodu patĜí kromČ obce Zubþice také Zubþická Lhotka,Malþice ,Markvartice
a Žalþice.Školu navštČvovali i žáci z Mirkovic .
Hygienický posudek ze dne 13.2. 1995 umožĖuje provoz školy. Budova školy je ve
stavu,který neohrožuje bezpeþný provoz.
Škola má jednu uþebnu,kde jsou i PC a další tĜídu,která je využívána jako ŠD nebo provizorní
tČlocviþna.
Základní škola nemá vlastní tČlocviþnu, ale využívá hĜištČ obce. U hĜištČ je doskoþištČ na
skok daleký,ale není ani po opakovaných výzvách na OÚ upraveno,proto není využíváno.
Žáci školy využívají ŠD a to v MŠ –pĜedevším ráno od 7.00 hod.do 8.30 hod. (dle rozvrhu)
pak po obČdČ,dokud si je vychovatelka nevyzvedne. Odpolední družina je od 13.00 hod. do
15.00 hod. v budovČ základní školy.
Škola je dostateþnČ vybavena nábytkem (nové lavice a židle),školními pomĤckami a
poþítaþi.V prosinci 2009 došlo ke kompletní výmČnČ poþítaþĤ v celé škole.Ve výuce jsou
používány výukové CD,MC , pedagogové mají velmi dobĜe vybavenou uþitelskou
knihovnu.Rodiþe mají možnost zapĤjþit si ve škole literaturu,vČtšinou si pĤjþují na
doporuþení pedagogĤ školy.
Od 16. – do 22.12.2009 byla uzavĜena základní škola (vysoká nemocnost žákĤ).
Proškolování všech zamČstnancĤ je provádČno pravidelnČ,navíc ještČ pĜi zvláštních
pĜíležitostech. O proškolování zamČstnancĤ v oblasti BOZP a PO jsou vedeny záznamy. PĜi
každém pouþení žákĤ je proveden zápis do tĜídní knihy.Proškolování zamČstnancĤ zajišĢuje p.
Nýdl.
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III.VZDċLÁVACÍ KONCEPCE
Ve školním roce 2009/2010 výuka probíhala podle uþebního plánu 16 847/96-2,Základní
škola ve 4.roþníku, 1.,2.a 3. roþník podle vlastního ŠVP .
Ve škole probíhala také výuka katolického náboženství. Vyuþovala paní ŠtČpánka TalíĜová.
Škola spolupracuje s Psychologicko-pedagogickou poradnou.PravidelnČ školu navštČvuje a se
žáky pracují zamČstnanci Spirály z ýeského Krumlova. Spolupráce s obČma institucemi je na
výborné úrovni. ZŠ si vypracovala celoroþní projekt „ Já a moji kamarádi“.
V naší základní škole má poboþku ZUŠ Trhové Sviny a vyuþují zde hĜe na kytaru, klavír a
sborovému zpČvu p. JiĜí Balek , p. Klára Ferenzi,p. M.Balková a p.NeckáĜ.
Žádný z žákĤ nebyl integrován. Problémovým žákĤm je vČnována v rámci možností
individuální péþe.V þervnu 2010 byla jednomu žákovi doporuþena návštČva PPP v ýeském
KrumlovČ(kontrolní pĜešetĜení).
DvČma žákĤm bylo doporuþeno navštČvovat Spirálu (výchovné problémy).
ZŠ má vypracovaný Minimální preventivní program podle kterého po celý školního rok
pracovala.

III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Poþet pedagogických pracovníkĤ : 4 ( ZŠ 2 MŠ 2 )
Poþet provozních zamČstnancĤ: 3
Pedagogiþtí zamČstnanci:
Kvalifikovanost:
Martina Kalivodová
ěeditelka školy
VŠ –Pedagogická fakulta ýeské BudČjovice,uþitelství pro 1. stupeĖ ZŠ,specializace tČlesná
výchova
Pracovní pomČr ukonþen k 30.6.2010.
Jindra Novotná
Uþitelka mateĜské,základní školy a vychovatelka
VŠ –UK pedagogická fakulta –uþitelství pro MŠ
Miloslava Thonová
Uþitelka MŠ
SPgŠ -uþitelství pro MŠ
ZdeĖka Sípalová
Uþitelka MŠ
SPgŠ –pĜedškolní a mimoškolní pedagogika
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Ostatní zamČstnanci:
Ivana Sosnová
HospodáĜka školy
Romana Hubená
KuchaĜka
Vedoucí školní jídelny
Ivana Petrášová
Školnice MŠ
ŠtČpánka TalíĜová
Katechetka
Dohoda a pracovní þinnosti od 4.9.2009 do 23.6.2010
Zástupy:
Helena Hubená
Zástup byl za p. J. Novotnou,která byla v krátkodobé pracovní neschopnosti.
IV.VÝSLEDKY O PěÍJMACÍM ěÍZENÍ
Zápis do 1. roþníku ZŠ se uskuteþnil dne 21.1. 2010. K zápisu se dostavili 3 pozvaní
pĜedškoláci.
Všichni byli pĜijatí k základnímu vzdČlávání v ZŠ Zubþice a to k 1.9. 2010.
Zápis do MŠ se konal od 22.3. do 26.3. 2010.
V.VÝSLEDKY VZDċLÁNÍ
A)poþet žákĤ s kázeĖskými opatĜeními : 2
B)poþet žákĤ opakující roþník : 0
C)poþet žákĤ se sníženými známkami z chování : 0
D)poþet žákĤ.kteĜí prospČli s vyznamenáním 9
VI. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEěEJNOSTI (základní
školy)
ZáĜí
MČstské divadlo þeský Krumlov - Hrneþku, vaĜ
Divadlo pro 1. a 2. roþ. v MŠ – Vþelka Mája
ěíjen
Šípek – planeta zvíĜat
Výukový pobyt v CEV Stožec (14.-16.10.2009)
Poznáváme historii ýeského Krumlova (program regionálního muzea ý. Krumlov)
Pohádka v MŠ – Dubínek
Listopad
Vítání obþánkĤ pro Obecní úĜad Zubþice (kulturní program)
MČstské divadlo ýeský Krumlov – SĤl nad zlato
Spirála – návštČva zamČstnancĤ
Prosinec
Beseda s dopravními policisty z ýeských BudČjovic
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Zimní dílna – zdobení svíþek netradiþní technikou (dárek na Vánoce)
Vánoþní posezení s rodiþi spojené s besídkou
Leden
Šípek - Chráníme planetu Zemi
Dne otevĜených dveĜí
Únor
MČstské divadlo ý. Krumlov – Princezna Konvalinka
BĜezen
NávštČva ZOO z Dvorce u T. SvinĤ –zamČstnanci ZOO pĜivezli tygry
Den v masce – den plný soutČží a her
Šípek – Život stromu
Velikonoþní soutČž o nejzajímavČjší výrobek vztahující se k tradici þeských Velikonoc
Duben
Jarní výstup na KleĢ (spoleþnČ s rodiþi žákĤ)
MČstské divadlo ý. Krumlov – Labutí jezírko
Jarní dílna – Stavíme mČsto – využití recyklovatelného odpadu
NávštČva HZS v ýeském KrumlovČ
Spirála –návštČva zamČstnancĤ
KvČten
MČstské divadlo ýeský Krumlov – Zlatovláska
Turistický výlet spojený s opékáním (StĜítež)
Šípek – Cesta Keltského kmene ,výstup na Dívþí Kámen
Vystoupení v KD v Zubþicích besídka ke Dni Matek
Vystoupení v Mirkovicích ,besídka ke Dni Ma
Policie ýR ,ukázka policejní práce psovodĤ,ukázka zbarní,techniky a pĜednáška pro žáky
školy Šikana
Školní výlet Borovany ,spojený s divadelním pĜedstavením princezna je hloupá Madla
ýerven
OsvČtová pĜednáška pro dospČlé – Bolest jménem šikana p. Nadrchal
Letní lehkoatletický trojboj PĜídolí
Výroba prázdninového autobusu
Turistický výlet – Mirkovice
Regionální muzeum ýeský Krumlov
Slavnostní ukonþení školního roku
Všechny školní i mimoškolní aktivity jsou zaznamenány v kronice školy a fotoalbu.
Základní škola se zapojila do projektu financovaných z cizích zdrojĤ:
ŠKOLNÍ MLÉKO - projektu se úþastnilo 9 žákĤ)
OVOCE DO ŠKOL – projektu se úþastnili všichni žáci
RECYKLOHRANÍ (školní recyklaþní program poĜádaný MŠMT)
Dále pracovala na vlastních školních projektech:
Karel IV. a jeho doba
Já a moji kamarádi (prevence patologických jevĤ)
Rodinný erb
Knížka o mnČ
Prázdninový autobus
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ěeditelka školy pĜipravila návrh webových stránek.
VII.ÚDAJE O DALŠÍM VZDċLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKģ
Pedagogiþtí pracovníci se v prĤbČhu celého školního roku zúþastĖovali semináĜĤ poĜádaných
rĤznými institucemi na základČ Plánu prohlubování kvalifikace pro školní rok 2009/2010.
Kvalifikaþní studium pro Ĝeditele škol a školských zaĜízení
Zdokonalujeme se v anglickém jazyce (dvouleté studium)
Nemoc jménem šikana
Hygienické minimum
VIII.KONTROLY
Kontrola KHS ý. Krumlov –kontrola ŠJ, ZŠ a MŠ
Protokol je uložen v ĜeditelnČ školy .
IX.STÍŽNOSTI
Poþet Ĝešených stížností : 0
X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAěENÍ ŠKOLY
V pĜíloze þ.1 je hospodaĜení ZŠ a MŠ Zubþice a to k 31.5.2010
V pĜíloze þ .2 je hodnocení mateĜské školy.

V Zubþicích 29.6.2010

Zpracovala : Kalivodová

Dne : ……………………..schválila Výroþní zprávu Školská rada,podpisy þlenĤ jsou na
originálu,který je uložen v ZŠ.
Kalivodová
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