VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Základní škola a Mateřská škola Zubčice

ŘÍJEN 2019
Vypracovala Mgr. Hana Zajíčková, ředitelka školy
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I.
Sídlo školy:
Právní forma:
Zřizovatel školy:
Ředitelka školy:
Telefon:
Mobilní tel.:
E- mailová adresa:
Web. stránky:
Dat. Schránka:
IČO:

Charakteristika školy
Zubčice 45, p. Velešín, 382 32
Příspěvková organizace obce Zubčice
Obec Zubčice, Zubčice 2, p. Velešín, 382 32
Mgr. Hana Zajíčková
380331527
606045511
reditel@zszubcice.cz
www.zszubcice.cz
wuc7ues
75001438

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace obce Zubčice s právní subjektivitou od 1. 12. 2002.
Zřizovatelem školy je obec Zubčice.
Škola byla zařazena do sítě škol k 1. 12. 2002.
Mateřská škola je součástí základní školy od 1. 9. 2002.
Školní jídelna je součástí základní školy od 1. 9. 2000.
Základní škola je organizována jako málotřídní škola:
se dvěma třídami: I. (1. a 2. ročník) 12 žáků, z nich jeden individuální vzdělávání
II. (3., 4. a 5. ročník) 20 žáků,
s jedním oddělením školní družiny.
Součástí organizace je mateřská škola s jednou třídou.
Školní družina fungovala pro žáky základní školy od 11:40 hodin do 16:00 hodin.
Do spádového obvodu patří: kromě obce Zubčice – 16 žáků
Zubčická Lhotka – 2 žáci
Markvartice
– 2 žáci
Z ostatních okolních obcí a města navštěvovalo naší školu celkem 12 žáků. (Střítež 3, Zvíkov 1,
Č. Krumlov 1, Č. Budějovice 1, Netřebice 1, Výnězda 1, Tichá 2, Věžovatá Pláně 1, Hodonice 1)
Škola má několik učeben. Největší učebnu, II. třídu, pro 3., 4. a 5. ročník, vybavenou interaktivní tabulí,
I. třídu pro 1. a 2. ročník vybavenou interaktivní tabulí, místnost pro školní družinu, počítačovou učebnu (od
léta 2012), která je průchozí a nachází se mezi I. třídou a družinou a je vybavená sedmi novými počítačovými
sestavami pro žáky a tiskárnou s kopírkou pro učitele.
Malou místnost hned u vchodu za šatnou II. třídy a vchodem do kotelny má pronajatou Základní
umělecká škola v Trhových Svinech. Učitelé ZUŠ využívali pro výuku i sborovnu, učebnu I. i II. třídy.
Základní škola nemá vlastní tělocvičnu. Obec škole poskytuje k využívání prostor v místním kulturním
domě, dále pak škola využívá k výuce tělocviku fotbalové hřiště obce. U hřiště bylo postaveno dětské hřiště,
které také můžeme užívat.
Škola využívala k relaxaci na zahradě zahradní nábytek od Obce Zubčice.
Na zahradě žáci zaseli a sklidili ředkvičky a hrášek.
Ve školním roce 2018/2019 probíhala výuka 1. až 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu
„Škola pro život“.
Všem žákům byla věnovaná, v rámci možností, individuální péče v součinnosti s rodiči.
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Ve škole pokračovala výuka katolického náboženství, které vyučovala paní Štěpánka Talířová,
a kroužek Zdravovědy pod vedením Mgr. Lady Ondřichové.
V základní škole má pobočku ZUŠ Trhové Sviny, hru na kytaru, hru na zobcovou flétnu, sborový zpěv,
hru na klavír, hudební nauku a výtvarný obor vyučovali Bc. Jiří Balek, Marie Balková, MgA. Klára Ferenczi,
Mgr. Luboš Procházka, Mgr. Magdaléna Valentová.
O hlavních prázdninách proběhla celková rekonstrukce stropu učebny II. třídy. Rekonstrukci financovala
a zajišťovala Obec Zubčice.

II.

Školská rada

V průběhu září 2019 se konaly volby do školské rady z řad zákonných zástupců, novými členy se stali
Ing. Petra Smolíková a Josef Baláž.
Členové školské rady:
Bc. Šárka Papežová, DiS.
Mgr. Ladislava Ondřichová
Ing. Petra Smolíková
Josef Baláž
Luboš Petráš
Kateřina Bicková

III.

– zástupkyně za pedagogy, předsedkyně školské rady
– zástupkyně za pedagogy
– zástupkyně za zákonné zástupce
– zástupce za zákonné zástupce
– zástupce za obec
– zástupce za obec

Přehled oborů školy a počty zapsaných žáků

79-01-C/01 Základní škola od 1.9.2007
Počet žáků ZŠ : 31 zapsaných do školní matriky k 30. 9. 2018 a 1 žák s individuálním vzděláváním
školní rok dokončilo 30 žáků a 1 žák s individuálním vzděláváním
Počet tříd : 2, I. třída (1. a 2. ročník), II. třída (3., 4. a 5. ročník)
Počet žáků mateřské školy : 26
Počet tříd mateřské školy: 1
Kapacita školní družiny: 25
Počet strávníků školní jídelny: mateřská škola:
24
základní škola:
23
zaměstnanci:
10
celkem
57

IV.

Personální zabezpečení činnosti školy

Počet pedagogických pracovníků : 4 (3 učitelky, z nich 1 ředitelka; 1 vychovatelka)
Počet nepedagogických pracovníků: 4 (1 vedoucí ŠJ a zároveň kuchařka, 1 pomocná kuchařka,
1 školnice ZŠ a MŠ, 1 účetní ZŠ a MŠ)
Z pedagogických pracovníků byli 4 pracovníci kvalifikovaní (3 učitelky, z nich 1 ředitelka; 1 vychovatelka)
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Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Hana Zajíčková, ředitelka školy, učitelka
Bc. Šárka Papežová DiS., třídní učitelka
Mgr. Ladislava Ondřichová, třídní učitelka
Klára Lučanová, vychovatelka ŠD
Nepedagogičtí pracovníci: Ivana Petrášová vedoucí školní jídelny a kuchařka,
Martina Bicanová pomocná kuchařka, zástup za pomocnou kuchařku
na mateřské dovolené Eva Bublíková,
Jana Pokorná školnice ZŠ a MŠ; Vladimíra Tomášková školnice ZŠ a MŠ;
Barbora Petrášová účetní

V.

Výsledky o přijímacím řízení

Zápis do 1. ročníku ZŠ se uskutečnil dne 16. 4. 201. K zápisu se dostavili 4 předškoláci, z nich byli 2 z naší
mateřské školy.
Zápis do MŠ se konal 2. 5. 2019.

VI.

Výsledky vzdělávání

Počet žáků ZŠ : k 30. 9. 2018: 32 z toho 1 žák individuální vzdělávání
k 31. 3. 2019: 31 z toho 1 žák individuální vzdělávání
k 30. 6. 2019: 31 z toho 1 žák individuální vzdělávání
Počet žáků s kázeňskými opatřeními: 0
Počet žáků opakující ročník: 0
Počet žáků se sníženými známkami z chování: 0
Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním: 29
Počet žáků, kteří prospěli: 2
Pochvaly ředitelky školy: 26
Poděkování ředitelky školy: 25
Pochvala třídního učitele: 0
Počet zameškaných hodin v 1. pololetí: 1 361, z toho omluvených: 1 361, z toho neomluvených: 0
ve 2. pololetí: 1 519, z toho omluvených: 1 519, z toho neomluvených: 0
celkem: 2 880, z toho omluvených: 2 880, z toho neomluvených: 0

Žáci, kteří reprezentovali naší školu ve školním roce 2018/2019:
Lipenský Plaváček – plavecké závody málotřídních škola – Lipno nad Vltavou
Benda Štěpán
Beránková Sára
Hulíková Eliška
Kaločai Anna Tereza
Klícha Jakub
Köse Max Ibrahim 2. místo
Köse Jim Ihsan 1. místo
Outratová Adéla
Smolíková Ema
Šuttová Zita – 1. místo
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Soutěž První pomoci
Bendová Markéta
Benda Štěpán
Domin Tomáš
Gutu Simona Katalleya
Hulíková Eliška
Kaločai Anna Tereza
Mach Patrik
Nguen Jamie
Opekat Vojtěch
Outratová Adéla
Petráš Ondřej
Smolíková Ema
Surmin Rudolf
Šrámek Jan
Šuttová Zita
Ředitelka školy poděkovala žákům školy za přípravu a realizaci vystoupení na Den matek a Den otců.

VII.

Prevence sociálně patologických jevů

Škola spolupracovala s pedagogicko - psychologickou poradnou – školským poradenským zařízením
v Českém Krumlově.
Pro žáky i rodiče jsme zajistili výukový program a seminář o nebezpečích skrývajících se na sociálních
sítích. Lektorem byl Ing. Petr Šmíd z Portus Prachatice, který vedl seminář s rodiči a dvě lektorky z Portus
Prachatice, které měly připravený výukový program pro žáky.
Prevence je zajišťovaná především individuálním přístupem k žákovi, sledováním chování žáků
a okamžitým řešením všech nastalých situací.

VIII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

2 pedagogičtí pracovníci se zúčastnili celkem 5 seminářů DVPP:
Mgr. Hana Zajíčková: Změny školských vyhlášek a zákonů
Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čtenářské gramotnosti
Fraus English day
Bc. Šárka Papežová DiS: Fraus English day
Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu MAP
(MAS Blanský les)
Mgr. Ladislava Ondřichová: Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čtenářské gramotnosti

IX.

Údaje o aktivitách a prezentaci základní školy na veřejnosti

Škola vystupuje na akcích pořádaných Obcí Zubčice: Obecní den, Vítání občánků, Betlémské světlo a Den
matek. Dále škola vystupuje pro tatínky na Den otců a pořádala Lampionový průvod před svátkem sv. Martina.
K připomenutí první adventní neděle, v týdnu před ní, zdobíme s rodiči, prarodiči a přáteli školy v naší
škole adventní věnce. Při té příležitosti paní katechetka, Štěpánka Talířová pozvala hosta, letos bylo téma „Čaj“,
Pozvaný host nám vyprávěl o tradici pěstování čaje v diecézi v Thajsku.
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X.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla inspekce ČŠI.

XI.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola nebyla ve školním roce 2018/2019 zapojena do rozvojového ani mezinárodního programu.

XII.

Projekty financované z cizích zdrojů

Základní škola je zapojená do projektu:
OVOCE a ZELENINA do ŠKOL – projektu se účastnili všichni žáci, budeme pokračovat v dalším školním
roce.
a projektu MLÉKO do ŠKOL – projektu se účastnili všichni žáci, budeme pokračovat v dalším školním roce.

XIII.

Kontroly

Proběhly kontroly Obecním úřadem Zubčice 5. 11. – 16. 11. 2018
Audit HACCP 12. 4. 2019
Požární kontrola 17. 5. 2019
Kontrola KHS 20. 5. 2019
Kontrola OSSZ 8. 8. 2019
Proběhly všechny plánované revize, které jsou nařízené dle určených termínů (komínů, BOZP,
herních prvků v MŠ, tělocvičny, elektrospotřebičů)

XIV. Přílohy
Příloha č.1. Plán akcí základní školy
Příloha č.2. Hospodaření ZŠ a MŠ Zubčice

V Zubčicích dne 15. 10. 2019
Zpracovala: Mgr. Hana Zajíčková, ředitelka školy

………………………………………………

6

