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Úvod

Tato zpráva o vlastním hodnocení školy vychází z vyhlášky č. 15/2005 Sb.,  § 8. Ve zprávě
jsme se snažili postihnout nejen právně dané hlavní oblasti vlastního hodnocení, ale doplnili
jsme je ještě o další informace, které jsou důležité  k potřebnému přehledu o celkové práci
školy.

Na pedagogické radě dne 27.8. 2009  byly  projednány následující body:
1. Nástroje vlastního hodnocení
2. Struktura vlastního hodnocení
3. Personální a časové rozvržení vlastního hodnocení školy za období 2008/2009

1.  Nástroje vlastního hodnocení:

- hospitační a kontrolní činnost vedení školy
- rozhovory s  pedagogy a dalšími pracovníky školy,
- rozhovory se žáky a se zákonnými zástupci žáků
- analýza školní dokumentace a žákovských prací
- dotazníková šetření
- prohlídka prostor a vybavení školy
- závěry kontrolní činnosti ČŠI a zřizovatele
- statistické vyhodnocení údajů (Bakalář)
- srovnávací testy (Scio, Cermat , TIMMS)
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- zápisy z pedagogických rad, třídních schůzek
- plnění závazných ukazatelů rozpočtu
- finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků
- rozbor hospodaření a ukazatele nákladovosti
- výsledky inventarizace majetku

2. Struktura vlastního hodnocení

1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
1.2 Součásti školy
2. Personální údaje
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
2.4 Aprobovanost výuky
2.5 Přehled pracovníků dle aprobovanosti
3. Vzdělávací program školy
3.1 Vzdělávací program
3.2 Učební plán školy
4. Počty žáků
4.1 Počty žáků školy
4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy
4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy
4.5 Žáci - cizinci
5. Hodnocení žáků
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování
5.3 Výchovná opatření – pochvaly
5.4 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
5.5 Komisionální přezkoušení žáků
6. Průběh a výsledky vzdělávání
6.1 Hospitační činnost
6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti
6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
7.1 Výchozí stav
7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
7.4 Samostudium
8. ICT – standard a plán
8.1. Pracovní stanice – počet
8.2. Pracovní stanice – technické parametry
8.3. Lokální stanice síť (LAN) školy
8.4. Připojení k internetu
8.5. Prezentační a grafická technika
8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)
8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků
9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub
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9.1 Školní družina
10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
10.2 Podmínky pro vzdělávání
11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)
11.1 Akce školy
11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
12 Prevence sociálně patologických jevů
12.1 Prevence sociálně patologických jevů
12.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila
13. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
13.1 Program environmentálního vzdělávání
14. Prevence rizik a školní úrazy
14.1 Počet úrazů
14.2 Vyhodnocení úrazů
15. Spolupráce školy s rodiči
15.1. Formy spolupráce
16. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků
16.1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
16.2. Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
17. Závěr
3.  Personální a časové rozvržení vlastního hodnocení školy za období
školního roku 2007/2008 až 2009/2010

Úkol Zodpovídá Termín
Projednat strukturu a nástroje vlastního hodnocení ve ředitel školy    26. 8. 2009
vedení školy
Projednat strukturu a nástroje vlastního hodnocení ředitel školy 27. 8. 2009
v pedagogické radě
Přidělení jednotlivých oblastí zpracovatelům
1. Základní údaje o škole ředitel školy 10.10.2009
2. Personální údaje ředitel školy   15.3.2010
3. Vzdělávací program školy     výchovný poradce   15.3.2010
4. Počty žáků     hospodářka školy   15.3.2010
5. Hodnocení žáků    zástupce ředitele   30.6.2010
6. Průběh a výsledky vzdělávání  ředitel školy   30.6.2010
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  ředitel školy   30.6.2010
9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub                vychovatelky ŠD   30.6.2010
10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami   výchovný poradce   30.6.2010
      a mimořádně nadaní žáci
11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)      zástupce ředitele 25. 6. 2010
12 Prevence sociálně patologických jevů preventista  30. 6. 2010
13. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty koordinátor 30. 6. 2010
14. Prevence rizik a školní úrazy   hospodářka školy 25. 6. 2010
Koncepce školy ředitel školy 10. 6. 2010
Komentář ředitele školy k jednotlivým oblastem ředitel školy 10. 8. 2010
Zpracování textu vlastního hodnocení školy ředitel školy 20. 8. 2010
Projednání vlastního hodnocení ve vedení školy ředitel školy 30. 8. 2010
Projednání vlastního hodnocení v pedagogické radě ředitel školy    31.8. 2010
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4. Koncepce školy

I. Základní cíl:
Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další
vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat
a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a
mravními hodnotami.

II. Prostředky k dosažení cíle:

1. Školní vzdělávací program
Základní prostředek k dosažení cílů je plnění osnov Základní školy a Školního vzdělávacího
programu. ŠVP se vedle učebních plánů a učebních osnov také zaměřuje především na
způsoby hodnocení žáků a získávání klíčových kompetencí, aby vedle cílů poznávacích byly
plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností
žáků. Povinné předměty jsou postupně doplňovány a nahrazovány povinně volitelnými
předměty podle zájmů žáků.  V posledních letech se zvýšil zájem o německý jazyk, který
nabízíme  v rámci povinně volitelných předmětů.

2. Klima školy
Kulturní prostředí školy je dobré. Vztahy mezi pracovníky jsou tolerantní a přátelské, nebyly
řešeny žádné stížnosti na chování zaměstnanců. Učitelé spolupracují, jsou schopni se
domluvit. Frontální výuka je doplňována o nové metody a formy práce. Učitelé pomáhají
dětem doplnit si zameškanou či nezvládnutou látku. Nadále je nutné zaměřovat se na celkové
kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení školy a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán
především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a
rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky
samotnými.
Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s
prací školy souvisí. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností
jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Proto je kladen důraz
na spolupráci s rodiči, jejich propojenost a informovanost.

3. Organizace školy
Všichni pracovníci školy dodržují vnitřní směrnici školy a školní řád, neustále usilují o jejich
prosazování do běžného chodu školy.
Kladou důraz na osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z
osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňují i další
formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.).
Klíčové nároky na práci učitelů a vychovatelů jsou doplňovány spoluzodpovědností ostatních
zaměstnanců. Hospitace neslouží pouze ke kontrole těchto nároků (vedení školy k učitelům),
ale probíhají i mezi učiteli.
Vztah ke škole posilují i setkání mimo školu, tradiční jsou setkání s bývalými i současnými
pracovníky.

4. Talentovaní žáci a žáci se specifickými potřebami učení a chování
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Škola bude vytvářet prostor pro vhodné uplatnění všech žáků ve škole. Na 1. a 2. stupni na
žádost rodičů umožní slovní hodnocení, nadále bude pečovat o žáky se specifickými
poruchami učení a chování.
V učebním plánu 2. stupně umožní diferenciaci pomocí povinně volitelných předmětů a
nepovinných předmětů).
Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní
a krajská kola. Nejlepší žáci školy budou odměněni.
Sportovně nadaným žákům bude umožněn další rozvoj jejich nadání.
Preventivní program školy bude účinně podchycovat a řešit problémy šikany, drog,
záškoláctví a dalších negativních jevů.

5. Mimotřídní a zájmová činnost
Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu.
Zaměří se především na:
- zájmovou práci školní družiny
- nabídku zájmových kroužků 1. i 2. stupně, podporu volnočasových aktivit žáků
- nabídka psychologických her a aktivit pomáhajících žákům
- přestávkové hrací kouty, vybavení venkovního hřiště a zahrady dalším zařízením.

6. Škola a veřejnost
Nadále spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a
informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací.
Zvýšit zájem rodičů o dění ve škole.
Veřejnosti poskytovat objektivní informace o škole prostřednictvím internetových stránek,
žákovských knížek, telefonických rozhovorů nebo třídních schůzek. Pokračovat v úzké
spolupráci se Sdružením přátel 1. ZŠ, Radou školy, městskou knihovnou, muzeem, Arkádou a
dalšími organizacemi.
Každoročně připravujeme pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří, besídky.
V roce 2010 připravíme oslavy 75. výročí otevření naší školy za účasti rodičů a všech přátel
školy.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vedení školy podporuje snahy pedagogických pracovníků seznamovat se s nejnovějšími
poznatky v oblasti pedagogiky, psychologie, odborných předmětů, pracovně právních vztahů,
jazykovém vzdělávání a vzdělávání ICT.
Vytvoří podmínky k zvyšování kvalifikace učitelů, umožní jim studium specializačních
činností.
 Pedagogický kolektiv dostává prostor pro diskusi, jsou mu dostupné podpůrné informace
(literatura, počítačové programy, internet).
Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z Plánu DVPP, který je
každým rokem aktualizován.

III. Vybavenost školy:

Odborné učebny:  chemie, fyzika,přírodopis, výtvarná výchova,  2 počítačové učebnice s 26
počítači, multimediální učebny, venkovní učebna se zázemím, 2  tělocvičny, školní kuchyňka
(byla by vhodná rekonstrukce), školní dílny.
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Kmenové učebny: jsou vybaveny novým nábytkem, PC stanicemi na 1. stupni, připojením na
internet, postupně chceme dovybavit třídy interaktivními tabulemi

Školní družina: školní družina je svým zařízením zastaralá, je nutný nový nábytek a
především celková rekonstrukce (výměna oken, zateplení, střešní krytina).

Školní pozemek: plánujeme rozsáhlou rekonstrukci tak, aby odpovídala současným
podmínkám a sníženému počtu vyučovacích hodin.

Část pozemku bude upravena na venkovní učebnu, která bude otevřena v roce 2010.

V budoucnu je potřeba investovat do nového vybavení hlavní sborovny.

Podklady pro vlastní hodnocení školy

1. Základní údaje o škole

1.1 Základní údaje o škole

Název školy 1. základní školy T.G. Masaryka  Milevsko, Jeřábkova 690,
okres Písek

Adresa školy Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko
IČ 710 00 381
Bankovní spojení 0643207339/0800
DIČ CZ – 710 00 381

Telefon/fax 382521393, 382524459
E-mail skola@zsmilevsko.cz
Adresa internetové stránky www.zsmilevsko.cz

Právní forma příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 1.1.2003
Název zřizovatele Město Milevsko
Součásti školy školní družina, školní klub, školní jídelna
IZO ředitelství 650 038 223
Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel  školy:  PaedDr. Martin  Hrych

Zástupce  ředitele:  Mgr. Marie Jelenová
Hospodářka  školy:  Marie  Bašová

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

ZŠ – základní vzdělání podle zákona 561/2004 Sb.
ŠJ – školní stravování podle zákona 561/2004 Sb.
ŠD – zájmové vzdělávání dle zákona 561/2004 Sb.
ŠK – zájmové vzdělávání dle zákona 561/2004 Db.

1.2 Součásti školy

součásti školy kapacita
Základní škola 650  žáků
Školní družina 140  žáků
Školní jídelna ZŠ 900  jídel

mailto:skola@zsmilevsko.cz
http://www.zsmilevsko.cz/
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Hodnotící škála

Hodnocení Kvalita Klasifikace Četnost Opatření
A velmi kvalitní vynikající vždy pokračovat stejně
B kvalitní velmi dobré někdy rozvíjet
C méně kvalitní dobré někdy hledat zlepšení
D málo kvalitní dostatečné zřídka stanovit opatření
E nevyhovující nevyhovující vůbec stanovit opatření

Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel:  PaedDr.  Martin  Hrych

2. Personální údaje

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

věk muži ženy celkem %
do 20 let 0 0 0 0

21 - 30 let 0 2 2 4,3
31 - 40 let 1 4 5 10,6
41 - 50 let 1 15 16 34,0
51 - 60 let 3 21 24 51,1

61 a více let 0 0 0 0
celkem 5 42 47 100,0

% 10,6 89,4 100,0 X

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

vzdělání dosažené muži ženy celkem %
základní 0 0 0 0
střední odborné 2 12 14 29,8
úplné střední 0 7 8 17,0
vyšší odborné 0 0 0 0
vysokoškolské 3 22 25 53,2
celkem 5 42 47 100,0

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

odborná kvalifikace splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

celkem %

učitel prvního stupně základní
školy

10 0 10 100

učitel druhého stupně základní
školy

14 0 14 100

učitel náboženství 1 0 1 100
vychovatel 3 0 3 100
pedagog volného času 0 0 0 0
asistent pedagoga 0 0 0 0
celkem 28 0 28 100,0
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2.4 Aprobovanost výuky

a) 1. stupeň
předmět %
Český jazyk 100
Cizí jazyk 50
Matematika 100
Prvouka 100
Přírodověda 100
Vlastivěda 100
Hudební výchova 100
Výtvarná výchova 100
Pracovní činnosti 90
Tělesná výchova 100
Nepovinné předměty 100

b) 2. stupeň
předmět %
Český jazyk 100
Cizí jazyk 80
Matematika 100
Chemie 100
Fyzika 80
Přírodopis 80
Zeměpis 0
Dějepis 100
Občanská výchova 100
Rodinná výchova 100
Hudební výchova 100
Výtvarná výchova 100
Pracovní výchova 100
Tělesná výchova 50
Volitelné předměty 100
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3. Vzdělávací program školy

3.1 Vzdělávací program

vzdělávací program zařazené třídy
Základní škola - č.j. 16847/96-2 6
Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)

12

3.2 Učební plán školy

Předmět
Ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Český jazyk 9 10 8 8 8 5 4 5 5
Cizí jazyk   3 3 3 3 4 3 3
Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 5
Prvouka 3 2 2
Přírodověda 1 2
Vlastivěda 2 2
Chemie  2 2
Fyzika 2 2 2 2
Přírodopis 2 2 0 2
Člověk a ochrana zdraví  3
Zeměpis 2 2 2 1
Dějepis 2 2 2 2
Výchova ke zdraví 1
Informatika 1
Občanská výchova 1 1 1 1
Rodinná výchova  0 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 2 2 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1
Pracovní výchova 1 1 1
Volitelné předměty 2  2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Týdenní dotace
povinných předmětů 21 22 24 25 26 29 30 32 31

Nepovinné předměty    3 3

Komentář ředitele školy
Disponibilní hodiny jsou využívány k posílení hodinové dotace hlavních předmětů a povinně
volitelných předmětů.  Ustálená je nabídka  povinně volitelných předmětů, které  jsou
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vytvářeny podle zájmu žáků.

Hodnocení: B

Opatření: Je potřeba nadále rozvíjet školní vzdělávací program, hledat možnost
výraznějšího zaměření školy.

Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel:  M.  Bašová

4. Počty žáků

4.1 Počty žáků školy

třída počet žáků z toho
chlapců

z toho dívek výjimka
z počtu žáků

(ano – ne)
1.ročník 53 15 28 Ne
2.ročník 50 20 30 Ne
3.ročník 42 21 21 Ne
4.ročník 47 20 27 Ne
5.ročník 36 20 16 Ne
6.ročník 41 26 15 Ne
7.ročník 37 22 15 Ne
8.ročník 42 19 23 Ne
9.ročník 56 27 29 Ne
celkem 404 200 204

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok
2 48 8

4.3 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

Typ školy Počet žáků Počet procent
Celkem vycházejících

žáků
56 100

Gymnázium 9 16
SOŠ 25 45
SOU 22 39

Z nižšího  8. roč. ZŠ 0 0
8 – leté gymnázium 0 0
6- leté framcouzské
gymnázium

0 0

Pokrač. v 9. roč 0 0
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Komentář ředitele školy
Žáci přijatí do 1. ročníku nepřevyšují počet žáků odcházejících. Od nového školního roku
očekáváme opětovné snížení počtu žáků. Žáci 5. ročníku po dva roky neodcházeli do
gymnázia. Gymnázium Milevsko zrušilo 8-leté gymnázium a zavedlo šestileté. První žáci se
budou na toto gymnázium hlásit poprvé příští rok.

Hodnocení: C

Opatření: Je nutné stále hledat nové možnosti, jak zvýšit počty žáků. Vytvářet více
příležitostí k zapojení rodičů do akcí školy a podporovat jejich zájem o dění ve škole.
Nabízet žákům stále kvalitnější výuku, omezit odchody na víceletá gymnázia.

Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: PaedDr. Martin  Hrych

5. Hodnocení žáků

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch

třída prospěli s
vyznamenáním

prospěli neprospěli

1.roč. 50 0 1
2.roč. 46 4 0
3.roč. 33 11 1
4.roč. 34 13 0
5.roč. 18 18 0
6.roč. 17 21 3
7.roč. 9 27 1
8.roč 9 31 0
9.roč 10 43 3

celkem 226 168 9

5.2 Celkové hodnocení žáků – snížený stupeň z chování

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování
1.roč. 0 0
2.roč. 0 0
3.roč. 0 0
4.roč 0 0
5.roč. 2 0
6.roč 1 0
7.roč. 1 0
8.roč 2 0
9.roč. 0 0

celkem 6 0
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5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně,
kombinací obou způsobů)

třída hodnocení
klasifikačním

stupněm
%

hodnocení
slovní

%

kombinace slovního
hodnocení a

klasifikačním
stupněm %

1.roč. 100 0 0
2.roč. 100 0 0
3.roč 100 0 0
4.roč. 100 0 0
5.roč. 100 0 0
6.roč. 100 0 0
7.roč. 100 0 0
8.roč. 100 0 0
9.roč 100 0 0

celkem 100 0 0

5.4 Výchovná opatření – pochvaly

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele
1.roč. 0 6
2.roč. 0 12
3.roč. 0 17
4.roč. 0 6
5.roč. 2 6
6.roč. 7 5
7.roč. 8 6
8.roč 2 3
9.roč. 7 12

celkem 26 73

5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky

třída napomenutí
třídního učitele

důtka třídního
učitele

důtka ředitele
školy

1.roč. 0 0 0
2. roč. 2 1 0
3. roč. 0 1 0
4. roč. 0 0 1
5. roč. 0 0 3
6.roč 1 1 6
7. roč. 0 8 1
8. roč. 4 4 2
9. roč. 4 10 1
celkem 11 25 14
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5.6 Komisionální přezkoušení žáků

třída pochybnosti o
správnosti hodnocení

opravné zkoušky

1. roč. 0 0
2. roč. 0 0
3. roč. 0 0
4. roč. 0 0
5. roč. 0 1
6. roč. 0 0
7. roč. 0 3
8. roč. 0 1
9. roč. 0 2
celkem 0 7

5.7 Opakování ročníku

třída žák neprospěl žák navštěvuje
9.r. po splnění
povinné školní

docházky
1. roč. 1 0
2. roč. 0 0
3. roč. 1 0
4 .roč. 0 0
5. roč. 0 0
6. roč. 3 0
7. roč. 1 0
8. roč. 0 0
9. roč. 3 0
celkem 8 0

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin

třída počet
omluvených

hodin

průměr na
žáka třídy

počet
neomluvených

hodin
1. roč. 1967 39,57 0
2. roč. 2093 41,86 0
3. roč. 2096 46,58 0
4. roč. 2103 44,74 10
5 roč. 2568 71,33 9
6. roč. 2316 56,49 0
7. roč. 2159 58,35 0
8. roč. 2695 67,34 19
9. roč. 4291 76,63 6
celkem 22288 44
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Komentář ředitele školy:
56 % žáků prospělo s vyznamenáním. 9 žáků neprospělo. Celkově došlo na škole ke snížení
počtu neprospívajících žáků, stále více než polovina žáků prospívá s vyznamenáním.
Došlo ke snížení počtu zameškaných hodin. Nedaří se snížit počet omluvených hodin v 9.
ročníku. Neomluvené hodiny jsou většinou zaviněny pozdním omlouváním, popřípadě
pozdními příchody žáků na hodiny.
Bohužel jsme svědky vzrůstajících výchovných problémů u žáků, které i když škola zvyšuje
v rámci svých možností výchovná opatření, nemá možnost stoprocentně vyřešit, protože
tento problém souvisí s celkovou situací v naší společnosti.

Hodnocení: C

Opatření: Zájem žáků o výuku je často nedostatečný, je nutné stále hledat cesty ke
zlepšení. Využívat nové metody práce, aktualizovat výuku, předávat poznatky pro žáky
přijatelnou formou.

Školní rok:2009/2010 Zpracovatel: PaedDr.  Martin  Hrych

6. Průběh a výsledky vzdělávání

6.1 Hospitační činnost

pracovník počet hospitací a kontrolních činností
Ředitel školy 4
Zástupce ředitele školy 5
Ostatní pracovníci 2
celkem 11
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6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti

objevuje se ve
všech hodinách

objevuje se
pouze
v některých
hodinách

v hodinách se
neobjevuje

Plnění cílů vzdělávání
soulad výuky s cíli základního vzdělávání
(školním vzdělávacím programem)

x

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky
k aktuálnímu stavu třídy,  respektování
individuálních vzdělávacích potřeb žáků

x

konkretizace cílů ve sledované výuce x
návaznost probíraného učiva na předcházející
témata

x

Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben
vzhledem k cílům výuky a k činnostem

x

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické
techniky

x

Vyučovací formy a metody
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin x
sledování a plnění stanovených cílů x
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí,
jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného
respektování a tolerance

x

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a
emočního zapojení do činností, uplatnění
individuálních možností, potřeb a zkušeností

x

využívání metod aktivního, prožitkového učení,
experimentování, manipulování, objevování,
práce s chybou

x

účelnost výuky frontální, skupinové a
individuální

x

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a
jako zdroje informací

x

účelnost aplikovaných metod x
respektování individuálního tempa, možnost
relaxace žáků

x

vhodná forma kladení otázek x
Motivace žáků
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku x
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) x
využívání zkušeností žáků x
vliv hodnocení na motivaci žáků x
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace x
osobní příklad pedagoga x
Interakce a komunikace
klima třídy x
akceptování stanovených pravidel komunikace
mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem

x

možnost vyjadřování vlastního názoru žáka,
argumentace, diskuse

x
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vzájemné respektování, výchova k toleranci x
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí,
příležitosti k samostatným řečovým projevům
dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků

x

Hodnocení žáků
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení x
respektování individuálních schopností žáků x
využívání vzájemného hodnocení a
sebehodnocení žáků

x

ocenění pokroku x
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem x
vhodnost využitých metod hodnocení žáků
učitelem

x

využití klasifikačního řádu x

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků

Úroveň klíčových kompetencí žáků
(na konci základního vzdělávání)

vysoká střední nízká

1. Kompetence k učení
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby,
metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní
učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení

x

vyhledává a třídí informace a na základě jejich
pochopení, propojení a systematizace je efektivně
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a
praktickém životě

x

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly,
uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě
toho si vytváří komplexnější pohled na matematické,
přírodní, společenské a kulturní jevy

x

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky
porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry
pro využití v budoucnosti

x

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení,
posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy
bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl
své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého
učení a diskutuje o nich

x

2. Kompetence k řešení problémů
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo
ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu
vlastního úsudku a zkušeností

x

vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází
jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých
variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem
a vytrvale hledá konečné řešení problému

x

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; x



19

užívá při řešení problémů logické, matematické a
empirické postupy
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a
osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo
nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok
při zdolávání problémů

x

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je
obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
a výsledky svých činů zhodnotí

x

3. Kompetence komunikativní
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v
logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle
a kultivovaně v písemném i ústním projevu

x

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim,
vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

x

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových
materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o
nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění

x

využívá informační a komunikační prostředky a
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci
s okolním světem

x

využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření
vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi

x

4. Kompetence sociální a personální
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s
pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

x

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na
základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými
lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni
požádá

x

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy,
chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si
druzí lidé myslí, říkají a dělají

x

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá
a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty

x

5. Kompetence občanské
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich
vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení,
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i
psychickému násilí

x

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a x
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společenské normy, je si vědom svých práv a
povinností ve škole i mimo školu
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne
dle svých možností účinnou pomoc a chová se
zodpovědně v krizových situacích i v situacích
ohrožujících život a zdraví člověka

x

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních
aktivit

x

chápe základní ekologické souvislosti a
environmentální problémy, respektuje požadavky na
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje
společnosti

x

6. Kompetence pracovní
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a
vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti
a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky

x

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z
hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany
svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

x

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých
vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o
dalším vzdělávání a profesním zaměření

x

orientuje se v základních aktivitách potřebných k
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci,
chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení.

x

Komentář ředitele školy:
Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí u žáků jednotlivé kompetence. Snaha o naplnění školního
vzdělávacího programu se projevuje u všech pracovníků.
Zlepšilo se využívání PC techniky, stále více učitelů pracuje s interaktivní tabulí. Žáci jsou vedeni
k pravidelné práci na PC zvláště na 2. stupni.

Hodnocení: B

Opatření: Vedení školy stále věnuje školské reformě více pozornosti, pomáhá s uplatňováním
nových metod práce.

Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: PaedDr.  Martin Hrych
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

7.1 Výchozí stav

Pojmenování výchozího stavu
Zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících nastavuje základní kvalifikační předpoklady pro
možnost výkonu práce pedagogického pracovníka.
Dostatek prostředků, ale omezené možnosti z hlediska výběru. Odpolední semináře v Č. Bu-
dějovicích jsou pro nás z hlediska dopravní obslužnosti neefektivní.

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Druh studia Pracovník

a) Studium v oblasti pedagogických věd Ne

b) Studium pedagogiky Ne

c) Studium pro asistenta pedagoga Ne

d) Studium pro ředitele škol Ne

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Ne

7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Druh studia Pracovník
a) Studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky

Ne

b) Studium pro výchovné poradce Ne
c) Specializovaná činnost – koordinace
v oblasti informačních a komunikačních
technologií

PaedDr.  Martin  Hrych

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná
koordinace školních vzdělávacích programů

Ne

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně
patologických jevů

Ne

f) Specializovaná činnost – specializovaná
činnost v oblasti enviromentální výchovy

Ne

g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové
orientace zrakově postižených

Ne
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7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Předmět, téma Účastníci

Studium anglického jazyka – kurz Mgr. Hany Paškové –
probíhá na naší škole dle evropské úrovně jazykových
znalostí – úroveň B1

Šimečková,
Soldátová

Školení výchovných poradců 15.10.2009 Meuerová

Školení metodiků prevence Machartová

Seminář „ Šikana jako alarmující problém“  2.11.2009,
Arkáda Písek

Meuerová

Seminář „ Prevence kriminality“,  Arkáda Milevsko
4.11.2008

Jelenová

KÚ Č. Budějovice – jednání krizového štábu Hrych

Informační seminář k programu SVES Č. Budějovice Hrych

Sebepoškozování a EMO styl - Arkáda Písek 25.2.2010 Machartová

Sebepoškozování a EMO styl - Arkáda Písek 27.5.2010 Hrych, Soldátová,
Šimečková

14.4.   Peníze do škol – jak využít peníze z projektu
- šablony

Hrych
Jelenová

5. – 8.5.  vzdělávací program Evropská Unie a my – Brusel
- průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech

Hrych

11.5. – školení - novela zákona 563/2004 o pedagogických
pracovnících – agentura Paris, Č. Budějovice

Hrych

září 2009 – leden 2010 1. běh kurzu v rámci projektu Další
vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím
multimediální techniky a e-learningu ( v rámci OPVK
(CZ.1.07./1.3.06/01.0016).

Marelová,
Ťoupalová,
Nováková,
Rybáková
Machartová,
Marešová, Kolářová,
Meuerová

únor 2009 – červen 2010 2. běh kurzu v rámci projektu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím
multimediální techniky a e-learningu ( v rámci OPVK
(CZ.1.07./1.3.06/01.0016).

Ctiborová,
Syrovátková
Hladká
Wegschmiedová
Kabátová
Žižková
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Projekt – Enviromentální výchova a průřezová témata na
klíč (Evoluce) organizuje Ochrana fauny ČR – Centrum
ekologické výchovy v Táboře
25.2. kurz „ Vzkaz v láhvi“
11.3. seminář „ Padouch nebo hrdina“ – zahrnuje průřezové
téma Výchova demokratického člověka a Enviroment.
výchova
20.5. seminář „ Pozor jed“ – k mediální a environmentální
výchově
17.6. seminář „ Noční oči“ k environmentální výchově

Pischková

7.5 Samostudium

Prázdniny Počet dnů Samostudium
Podzimní prázdniny 2 2
Vánoční prázdniny 5 5
Jednodenní pololetní
prázdniny 1 1

Jarní prázdniny 5 4
Velikonoční prázdniny 2 0
Celkem 12

Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: PaedDr. Martin Hrych

8. ICT – standard a plán

8.1 Pracovní stanice – počet

Počet standard
ICT

skutečnost plán

Počet žáků 408 408 408
Počet pedagogických pracovníků 28 28 28
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 23 28 28
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách,
studovnách, školních knihovnách, apod.

9 12 18

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání

18 10 8

Počet pracovních stanic celkem 50 50 54
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8.2 Pracovní stanice – technické parametry

Technické parametry stanic počet
Starší 5 let 9
Novější – nevyhovuje standardu ICT 0
Novější – vyhovuje standardu ICT 41

8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy

Lokální počítačová síť standard
ICT

skutečnost plán

Počet přípojných míst 96 96
Sdílení dat Ano Ano Ano
Sdílení prostředků Ano Ano Ano
Připojení do internetu Ano Ano Ano
Komunikace mezi uživateli Ano Ano Ano
Bezpečnost dat Ano Ano Ano
Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano

8.4 Připojení k internetu

služba hodnota standard
ICT

skutečnost plán

Rychlost 512/128 a 1024/256 Ano 16384/768 20480/6144
Veřejné IP adresy ANO Ano Ano Ano
Neomezený přístup na internet ANO Ano Ano Ano
Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO Ano Ano Ano
QoS (vzdálená správa) ANO Ano Ano Ano
Filtrace obsahu ANO Ano Ano Ano
Antispam ANO Ano Ano Ano
Antivir ANO Ano Ano Ano

8.5 Prezentační a grafická technika

technika standard
ICT

skutečnost plán

Druh
Datový projektor 5 8 10
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Dotyková tabule 0 5 5
Tiskárny 0 6 6
Kopírovací stroj 0 4 3
Onfinity – multimediální IČ dotykové zařízení 0 2 2

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)

programové vybavení standard
ICT

skutečnost plán

Operační systém 50 50 0
Antivirový program 50 50 0
Textový editor 50 50 0
Tabulkový editor 50 50 0
Editor prezentací 50 50 0
Grafický editor - rastrová grafika 50 50 0
Grafický editor - vektorová grafika 50 50 0
Webový prohlížeč 50 50 0
Editor webových stránek 50 50 0
Klient elektronické pošty 50 50 0
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici 50 50 0
Výukové programy pro jednotlivé předměty 50 50 0

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků

Typ vzdělávání standard
ICT

skutečnost plán

Z – Základní uživatelské znalosti 24 28 0
P – Vzdělávání poučených uživatelů 8 10 0
S – Specifické vzdělávání 0 8 0
M - Vzdělávání ICT koordinátorů 0 1 0

Komentář ředitele školy:

Na naší škole patří použití ICT ve výuce k prioritám, které se snaží vedení školy preferovat a snaží se
je zpřístupnit všem učitelů. Nutno říci, že ne vždy se nám to daří.  Jasným trendem je přechod od
počítačových učeben k dovybavení kmenových tříd ICT technikou, jak pro podporu výchovně
vzdělávacího procesu pro učitele, tak pro vlastní užívání žáky. Vybavení notebooky pro učitele,
dataprojektor v každé třídě, bezdrátové pokrytí školy internetem  a možnost využívání notebooků
žáky, popřípadě projekt One to One.

Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: Olga Žižková
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9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

9.1 Školní družina

Oddělení Počet žáků –
pravidelná docházka

Počet žáků –
nepravidelná
docházka

Počet vychovatelek

1 39 0 2
2 30 0 1
3 30 0 1
4 30 0 1
celkem 129 0 5

Komentář ředitele školy:
Počty žáků ve školní družině jsou již několik let ustálené. Vybavení je díky vychovatelkám na dobré
úrovni. Spoustu věcí si zhotovují samy.

Hodnocení: B

Opatření: I zde je třeba nadále rozvíjet činnost a zlepšovat materiální podmínky školní družiny.
Hledat možnosti zajímavější nabídky kroužků.

Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: Mgr.  Ludmila Meuerová

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně
nadaní žáci

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání
(individuální nebo
skupinová integrace)

individuální
vzdělávací plán

zdravotní postižení 11 11 11
zdravotní znevýhodnění 0 0 0
sociální znevýhodnění 0 0 0

10.2 Podmínky pro vzdělávání

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a
zdravotním znevýhodněním

ano částečně ne
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odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny
úpravy interiéru školy a třídy

x

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího
procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod
výuky

x

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační
pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho
individuálním potřebám

x

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při
hodnocení výsledků

x

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby
žáka

x

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky

x

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

x

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě,
případně asistenta pedagoga v případě potřeby

x

spolupráce s rodiči x
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

x

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne
individuální nebo skupinovou péči x
přípravné třídy x
pomoc asistenta třídního učitele x
menší počet žáků ve třídě x
odpovídající metody a formy práce x
specifické učebnice a materiály x
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem,
sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky

x

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne
individuální vzdělávací plány x
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu x
zadávání specifických úkolů x
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů x
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech x
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou
možností volby na straně žáka

x

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky x

Komentář ředitele školy:

Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: Mgr. Marie Jelenová
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11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

11.1 Akce školy

Typ akce Počet zúčastněných
tříd

Počet zúčastněných
žáků

Poznámka (název
akce, výsledek)

Výuka plavání 2 třídy 2. ročníku
2. třídy 2. ročníku

94 Plavecká školy
Jozefa Chovance
Písek

Lyžařský výcvik 2 22 Penzion Babůrek –
Nová Huť

Škola v přírodě 0 0 0

Exkurze 12 254 Dle plánu exkurzí

Školní výlety 18 389 Dle plánu výletů

Zahraniční výjezdy 1 20 Zájezd Londýn

Žákovská vystoupení 2 58

Koncerty 4 62 Pěvecký sbor školy

Výstavy 2 324

11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků

Okresní kolo Regionální kolo -
krajské

Název Ročník Počet žáků Umístění do 10. místa Počet
žáků

Umístění -
místo

Matematická
olympiáda

5. 3 7. místo Karolína
Řezáčová
8. místo Martin Hejl

Matematická
olympiáda

6. 4 1. místo Tomáš Řezáč
3. místo Nicola Dušková
7. místo Jan Marvan

Matematická
olympiáda

8. 3 6. místo Michaela
Kotrbová,

Matematická
olympiáda

9. 2 6. místo Jana Homola
9. místo Pavel Jíška

Český jazyk 9. 3
Dějepis 9. 5 6. místo Jan Homola 1 29. místo

Fyzikální olympiáda 9. 3 1. místo. Pavel Jíška
2. místo Jan Homola

2 25. místo
5. místo
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Zeměpis 6. 2 3. místo Tomáš Řezáč

Zeměpis 7. 2
Zeměpis 9. 2 4. Jan Homola

8. místo Pavel Jíška
Chemická olympiáda 9. 2 2. místo Jan Homola

7. místo Pavel Jíška
1 11. místo

AJ – konverzace 9. 1 4. místo Jan Homola
Biologická olympiáda 9. 1.
Mladý zdravotník ml. 1 družstvo 3. místo
Mladý zdravotník st. 1 družstvo 6. místo
Mladý záchranář ml. 1 družstvo 2. místo
Mladý záchranář st. 1 družstvo 5. místo
Myslivost jako
ochrana přírody

3 družstva 5.,6.,7. místo

Komentář ředitele školy:
Škola se zúčastní skoro všech soutěží a olympiád, žáci dosahují dobré umístění v okresním kole, dobře
si vedou i v krajském kole. I přes omezený rozpočet nadále pro žáky pořádáme LVVZ i výuku plavání
ve 2. a 3. ročníku.

Hodnocení: B

Opatření: Pokračovat stejně.

Školní rok: 2006/207 Zpracovatel: Mgr.  Zdeňka Machartová

12 Prevence sociálně patologických jevů

12.1 Prevence sociálně patologických jevů

komentář

Školní metodik prevence Mgr.  Zdeňka Machartová
Školní vzdělávací program
Etika a právní výchova OV a všechny ostatní předměty
Výchova ke zdravému životnímu stylu Od 6. – 9. třídy, 1. Stupeň – PRV, PŘ, PČ
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých
předmětů

V předmětech RV, Př, OV, ČaOZ, VkZ

Formy a metody působení na žáky, které se
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování

Diskuse, prezentace projektů, řízený rozhovor,
beseda, samostatná práce žáka, PC psychologické
hry

Organizace prevence
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Minimální preventivní program Ve všech třídách vychází z dlouhodobé koncepce
školy a upřednostňuje věkové zvláštnosti žáků

Využití volného času žáků DDM  Milevsko – 30 kroužků,  městská
knihovna, kroužky a nepovinné předměty ve
škole

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole
z hlediska rizik výskytu sociálně patologických
jevů

Průzkum v jednotlivých třídách , analýza ,
dotazníky

Uplatňování forem a metod umožňující včasné
zachycení ohrožených dětí

Ano

Poradenská služba školního metodika prevence Vždy po domluvě
Poradenská služba výchovného poradce Vyhrazený čas : 10:45-13:30, jinak kdykoli dle

vzájemné dohody
Zajištění poradenských služeb speciálních
pracovišť a preventivních zařízení

Spolupráce s OS Arkáda Písek, PPP Písek

Vybavení školy odbornými a metodickými
materiály a dalšími pomůckami

Mnoho odborné literatury, 12 ks videokazet,
brožury a knihy
knižní příručky, videokazety
Řekni drogám ne
Svoboda volby
Drogy – Jak vlastně vypadají
Pravda o drogách
My, drogy a Evropa
Základy sexuální a rodinné výchovy

Školní řád Obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a
zneužívání návykových látek v areálu školy a
odpovídající sankce

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně
patologických jevů

Celkem 45 akcí během školního roku

12.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila

Sociálně patologický jev počet
Drogová závislost 0
Alkohol 0
Kouření 0
Kriminalita a delikvence - krádež 1
Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0
Patologické hráčství (gambling) 0
Záškoláctví 44 hodin
Šikanování 0
Vandalismus 0
Násilné chování 0
Xenofobie 0
Rasismus 0

Komentář ředitele školy:
Sociálně patologické jevy se na škole vyskytují v nízké míře, žáci se cítí ve škole bezpečně. Většina
žáků se chová k dospělým i spolužákům slušně, dodržují školní řád. Případné problémy, včetně
začínající šikany, jsou ihned řešeny.
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Nebyly podány žádné stížnosti.
Vedení školy této problematické oblasti věnuje velkou pozornost, což je vidět z velkého počtu
pořádaných akcí.

Hodnocení: A

Opatření: Pokračovat stejným způsobem. Důsledně vyžadovat dodržování školního řádu, jeho
porušení ihned probrat s konkrétním žákem, sjednat nápravu.

Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: Mgr.  Eva Boušková

13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

13.1 Program enviromentálního vzdělávání

Komentář
Vzdělávání
Školní metodik envirometálního vzdělávání Ne
Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Eva Boušková a Mgr.Zdeňka Machartová
Školní vzdělávací program
Problematika envirometálního vzdělávání je
zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP

Ano

Samostatný předmět envirometálního vzdělávání Ne
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný
rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování
klíčových kompetencí

Ano

Vzdělávání a výchova ve školní družině a
školním klubu je také zaměřena na envirometální
vzdělávání

Ano

Organizace envirometálního vzdělávání
Škola má zpracovaný program envirometálního
vzdělávání

Ano v rámci ŠVP

Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou
sférou, ostatními subjekty

Myslivecké slavnosti, záchranná stanice Makov

Organizování celoškolních aktivit zaměřených na
envirometální vzdělávání

Den Země, třídění odpadů, sběr kaštanů a žaludů,
ochrana člověka za mimořádných situací

Spolupráce školy s dalšími základními školami,
předávání si zkušeností

Ano

Využívání středisek a center ekologické výchovy Ano
Kontakty školy s nevládními organizacemi,
zaměřenými na ekologickou výchovu

Fm. EKOKOM



32

Vybavení školy učebními pomůckami pro
enviromentální vzdělávání

Ano

Ekologizace provozu školy (šetření energií,
třídění odpadů)

Šetření energií, kontejnery na třídění odpadů

Komentář ředitele školy:

V této oblasti se snažíme nenásilnou formou působit na žáky školy a snaží se je vést k poznání
možnosti žít v souladu s přírodou a ne na úkor přírody.

Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel : Mgr. Eva Boušková

14. Prevence rizik a školní úrazy

14.1 Počet úrazů

Počet záznamů v knize úrazů 39
Počet odeslaných záznamů o úrazech 21

14.2 Vyhodnocení úrazů

Místo úrazu Počet úrazů
V hodinách tělesné výchovy 14
V ostatních vyučovacích předmětech 10
Výlety a exkurze 0
Lyžařské kurzy 0
Výuka plavání 0
Přestávky ve škole 12
Školní družina a klub 3

14.3 Prevence rizik

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Opakované poučení žáků. Oddělení žáků 1. a 2. stupně.
Komentář ředitele školy:
Jedná se o drobné úrazy, většinou bez absence žáků. Většina úrazů se stane v hodině tělesné výchovy
a o přestávkách, i když učitelé vykonávají dozor nad žáky svědomitě.
Velký počet úrazů způsobuje také fakt, že je preventivně zapisován každý, i sebemenší úraz.
Škola má pojištění odpovědnosti na 20 000 000 Kč.

Hodnocení: B

Opatření: Nadále dbát na bezpečnost žáků. Seznamovat je s možnými riziky úrazu, neustále žákům
připomínat školní řád.
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Školní rok: 2009/2010 Zpracovatel: PaedDr.   Martin  Hrych

15. Spolupráce školy s rodiči

15.1 Formy spolupráce

Formy spolupráce komentář
Školská rada Zřízena k 1.1.2006, má 9 členů, schůzky 2x

ročně, náplň dle zákona 561/2004 Sb.
Sdružení rodičů a přátel školy Velmi dobrá spolupráce s výborem SPŠ 1. ZŠ,

návštěva 1. ročníků, schůzky 2x-3x ročně,
příspěvky na LVVZ, soutěže, jízdné žáků,
odměny, kultura…

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 3x ročně, podle potřeby
Školní akce pro rodiče Dny otevřených dveří, besídky, vánoční dílničky
Školní časopis ne

Komentář ředitele školy:
Rodiče očekávají od školy, že tu žáci získají maximum znalostí a dovedností, naučí se vyhledávat
informace a pracovat v kolektivu. Podle nich se škole daří cíl naplňovat.
Jsou spokojeni s kvalitou výuky, vcelku pozitivně hodnotí klima školy.
Uvítali by výraznější zaměření školy, např. na jazyky, informatiku, sport.

Hodnocení: B

Opatření: Rodiče mají zájem o dění ve škole, je třeba hledat způsoby užší spolupráce, více je
zapojovat do dění třídy i školy.

Rok: 2009/2010 Zpracovatel: PaedDr. Martin  Hrych

16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum
podání

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil

0
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16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum
podání

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil

29.1.2010 Výsledek vzdělání dle §52 zákona č. 561/2004 Vostřáková
Pavla

Komis. zk.

28.1.2010 Výsledek vzdělání dle §52 zákona č. 561/2004 Himl Martin  Komis. zk.
28.1.2010 Výsledek vzdělání dle §52 zákona č. 561/2004 Pešková

Jitka
Komis. zk.

1.2.2010 Výsledek vzdělání dle §52 zákona č. 561/2004 Holánová
Martina

Komis. zk.

16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích
Datum
podání

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil

0

Komentář ředitele školy:
Stížnosti byly podány k výsledkům vzdělání žáků 9. ročníku.  Bylo řešeno dle zákona č.
561/2004 Sb. , školský zákon.

Hodnocení: A

Opatření: Pokračovat stejně.

17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků

17.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

v tis. Kč

Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách) Stav k 31. 12.2009

Zá
va

zn
é

uk
az

at
el

e

Přímé NIV celkem 14940 0

z toho
- Platy 10671 0

- OON 60 0

Limit počtu zaměstnanců 45,1 0

O
rie

nt
ač

ní
uk

az
at

el
e

Odvody 3648 0

FKSP 213 365
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ONIV 348 0

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách) Stav k 31. 12.2009

Zá
va

zn
é

uk
az

at
el

e Příspěvek NIV 4000 0

Příspěvek na investice 550 0

Náklady a výnosy 7700 0

17.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč

Prostředky
Stanoveno rozpočtem

(konečný stav po
úpravách)

Stav k 31.
12.2009

Peněžní fondy

Fond odměn 284

Fond rezervní 814

Fond investiční 535

Další zdroje

Komentář ředitele školy
Rozpočet školy je již po 3 roky stejný, bez ohledu na vzrůstající náklady. Prozatím
nezpůsobuje existenční problémy, ale umožňuje střídmý provoz, s neustálými obavami
z havárie spojené s neočekávanými náklady. Oproti minulým létům je hospodářský výsledek
minimální. Celý byl ponechán v rezervním fondu.

Hodnocení: C
Opatření: Při jednání o rozpočtu nadále upozorňovat na záporné jevy tohoto stavu.

18. Závěr

Personální údaje
Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Velký počet pracovníků ve věku 50 až 60 let předpokládá
postupné odchody do důchodů. Velmi vysoké zastoupení žen.. Aprobovanost ve škole je dobrá.

Počty žáků
Škola má 9 ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. První stupeň tvořilo10 tříd  1. – 5. ročníku s 231 žáky a
druhý stupeň 8 tříd 6. – 9. ročníku s 177 žáky. Ve školním roce 2009/2010 tedy docházelo do školy
celkem 408 žáků, což je o 1 žáka více než v předcházejícím školním roce 2008/2009.  Do 1. tříd
nastoupilo celkem 54 žáků. Milevské víceleté gymnázium přechází z osmiletého na šestileté, takže
žáky letos nepřijímalo.

Školní docházku v letošním školním roce ukončilo celkem 57 žáků.

Ve škole se učí 2 žáci - cizinci (1 běloruské národnosti, 1 vietnamské národnosti).
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Hodnocení žáků
Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 242 žáků získalo vyznamenání a jen 6 žáků
neprospělo.

Průběh a výsledky vzdělávání
Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP. Část výuky probíhá
v odborných učebnách (fyzika, chemie, výpočetní techniky, multimediální učebny, přírodopis), část
hodin se uskuteční v kmenových třídách, což si vynucuje neefektivní přenášení pomůcek.
Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena správně, pouze někteří učitelé měli problémy
s vnitřním členěním hodin, málo se měnily vyučovací situace a nepoměr byl mezi části opakovací a
vlastním výkladem, téměř chyběl závěr a shrnutí učiva. Byla snaha aktivně zapojovat žáky do hodin,
často však byla znát formálnost těchto kroků ze strany učitele. Metody aktivního, prožitkového učení a
experimentování chyběly úplně. Na 1. stupni bylo vhodně frontální vyučování doplňováno skupinovou
a individuální výukou, na 2. stupni se objeví mnohem méně, převládá frontální vyučování.
Učitelé mají snahu motivovat žáky, chybí ale využívání chyb ke zvýšení motivace, chyba spíše
chápána jako žákův nedostatek.
Při ústním zkoušení byla ve většině sledovaných hodin věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení.
Hodnocení písemných prací se omezovalo na úvodní obecné zhodnocení výsledků (většina žáků
dostala známku 2 a 3). Chybí prostor pro práci s výsledky písemného zkoušení.
Individuální schopnosti žáků jsou respektovány, učitelé jsou informováni o specifických poruchách
chování a učení jednotlivých žáků.
Vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků se ve sledovaných hodinách objevovalo.
Nedostatečné formulace žáků a organizační problémy ukazují na to, že se jedná o málo používanou
formu hodnocení.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu DVPP.

ICT – standard a plán
Od 1.9. 2009 byly nainstalovány do dvou tříd na 1. stupni interaktivní tabule.  V září 2009 začíná
realizace  projektu v rámci programu OPVK s názvem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků
s využitím multimediální techniky a e-learningu „ reg.č. projektu CZ.1.07./1.3.06/01.0016.
Pedagogičtí pracovníci naší i okolních škol absolvují školení, kde se učí využívat multimediální
techniku. Proběhly již dva kurzy.
Předpokládáme rozšíření počítačové sítě na 2. stupni. Po úvaze se bude jednat o bezdrátovou síť,
z důvodu zajištění provozu. Domníváme se, že klasické rozvody by ve třídách bohužel dlouho
nevydržely a nebyly by funkční. Byla vyzkoušena bezdrátová síť v prostoru kanceláří a sborovny, její
činnost je bezproblémová.
Počítačová sít školy byla rozšířena o zasíťování všech učeben 1. Stupně. V každé učebně byly
vytvořeny 2 zásuvky. Jedna  pro učitele – možnost využití  notebooku a projektoru  učitele do sítě, a
pak zásuvka pro napojení žákovského počítače, který je v každé třídě. Síť jede na rychlosti 100Mbps a
je připojena  páteřním kabelem o možnosti přenosu 1 Gbps. Ve škole jsou v současné době 3 sítě –
první pro pracovníky školy – sborovny, kanceláře a  kabinety.  Druhá síť je pro žáky v počítačové
učebně č.1 a třetí síť je pro počítačovou učebnu č.2 a třídy 1. stupně. Dále řeší bezpečnost a oddělenost
této sítě od internetového prostředí, odkud mohou přicházet do školní sítě viry.  Opět jsme na konci
školního roku zmodernizovali  připojení na internet, kdy jsme využili nabídky firmy ISSOFT a přešli
jsme na připojení 20Mbits.
Dále jsme provedli modernizace páteřní sítě školy, kdy jsme z tradičního vedení LAN přešli na
připojení optickými vlákny, a tím jsme do budoucna otevřeli možnost připojení v síti až rychlostí
10GBps. Škola má vlastní internetovou doménu s adresou: www.zsmilevsko.cz a email:
skola@zsmilevsko.cz. Jako zpestření hodin hudební výchovy jsme pořídili ke stávajícím
SmartBordům a ozvučení soupravy Karaoke, kde si žáci mohou vyzkoušet své pěvecké dovednosti.

http://www.zsmilevsko.cz/
mailto:�kola@zsmilevsko.cz
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Zájmové vzdělávání: školní družina
Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízena, zejména rodiče 1. až 3 ročníků oceňují práci školní
družiny a také dojíždějící žáci, kteří mají možnost pobytu ve školní družině.
Přetrvávajícím problémem je časová nepravidelnost žáků (příchody a odchody ze ŠD), které brání
pravidelné a koncepční práci. ŠD by se v budoucnu měla zaměřit na pořádání akcí s dopadem na
většinu žáků školy (karneval, soutěž, výstava apod.).

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
V letošním školním bylo integrováno 11 žáků se specifickými poruchami učení. V pedagogicko
psychologické poradně bylo provedeno vyšetření řady žáků, ale na základě zákona o osobních údajích
máme závěry z těchto vyšetření pouze u žáků, u kterých nám je poskytli rodiče.
 Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a jednání s rodiči byla žákům
poskytována individuální péče při vyučování a  doučování dle časové dotace doporučené poradnou
mimo vyučování.  Výuka v této hodině se řídila podle vypracovaného individuálního plánu učitelů
jednotlivých předmětů. Přehled integrovaných žáků dle tříd:

Třída 3. 4. 5 6. 7. 8.

Počet IŽ 1 3 1 2 3 1

Logopedická péče je zajišťována na Poliklinice Milevsko u profesionálního logopeda, který dojíždí do
Milevska z Písku.

Škola se snaží pracovat s talentovanými dětmi. Problémem je odchod těchto žáků na víceleté
gymnázium. Avšak i přesto výsledky olympiád a soutěží dokládají, že se učitelům práce s nimi daří.
Pro zaostávající žáky učitelé organizují jejich doučování.

Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)
Snaha organizovat soutěže je jednou z priorit školy. Vedení školy vytvořilo organizační a finanční
podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Pro žáky 2. a 3. ročníku je
organizován plavecký výcvik a pro žáky 7. ročníku je organizován lyžařský výcvikový kurz spojený
s ozdravným pobytem na horách. Vyučující odborných předmětů připravují tematicky zaměřené
exkurze. Každý třídní učitel je povinen připravit jeden školní výlet. Talentovaní žáci se účastní soutěží
a olympiád s velmi dobrými výsledky. Zaměřujeme se i na regionální soutěže.

Prevence sociálně patologických jevů
Na základě šetření Policie ČR a MÚ Milevsko není město v rizikové oblasti z hlediska výskytu
sociálně patologických jevů, statistika se pohybuje pod průměrem ČR. Přesto je této problematice
přikládán velký důraz. Důležitou osobou je školní metodik prevence, který organizuje vzdělávací akce
pro žáky i pedagogy, vyhodnocuje podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně
patologických jevů a zajišťuje poradenskou službu rodičům a žákům. Velmi dobrá je také součinnost
se sociálním odborem MěÚ, který pomáhá škole při organizaci některých akcí a sociální kurátor úzce
se školou spolupracuje. Řešení prevence ve škole spočívá však pouze v jednorázových akcích a
poradenské službě, při úpravě ŠVP je potřeba se zaměřit na další formy a metody práce, aby žáci i ve
vyučovacích hodinách byli postupně s touto problematikou seznamováni. K tomu je potřeba zajistit
pro učitele vhodný studijní materiál, učebnice a učební pomůcky.

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 Základním nástrojem environmetálního vzdělávání ve škole je program environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty. V tomto programu se snažíme vycházet především z regionálních
podmínek a aktuálních potřeb školy a města (třídění odpadů, organizování sběru). Škole se daří
organizovat projektové dny a akce pro děti – Den Země, účast na Mysliveckých slavnostech,
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vzdělávací akce a exkurze organizované a financované odborem ŽP MěÚ Milevsko   Malé je zatím
využití environmentálního vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech. Spolupráce školy
s obcí je dobré úrovni (zajištění nádob na třídění odpadu, nové kontejnery apod.), chybí zatím
spolupráce se soukromými subjekty. Celou problematiku environmentálního vzdělávání zatím
koordinuje paní zástupkyně, je nezbytné jmenovat do budoucna koordinátora environmentálního
vzdělávání.

Prevence rizik a školní úrazy
Je potřeba se zabývat velkým počtem úrazů v hodinách TV:
- školení pro učitele TV a instruktory lyžování,
- poučení žáků,
- průběžně se věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci i v jiných vyučovacích hodinách
(přírodopis, rodinná výchova),
- preventista BOZP ve spolupráci s učiteli TV předají řediteli školy návrh na zlepšení materiálního
vybavení, které by omezilo množství úrazů,
- předmětová komise dá návrh na zlepšení organizace a bezpečnosti hodin TV.
Tyto závěry budou projednány se všemi pracovníky na pedagogické radě.

Spolupráce školy s rodiči
Školská rada se schází pravidelně 2x za rok, projednala rozpočet školy, přípravu nového školního
roku, schválila školní řád.
Třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy, velký zájem ze
strany rodičů je o třídní schůzky, zájem o konzultace s vyučujícími je větší na 1. stupni.
Přestože je spolupráce školy s rodiči na dobré úrovni, je to oblast, které je potřeba se neustále věnovat,
rozvíjet ji a zlepšovat.

Vyřizování stížností, oznámení, podnětů
Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení nebyly žádné. Čtyři stížnosti proti
výsledkům vzdělávání se řešily komisionálním přezkoušením žáků.

Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků
Je potřeba se zaměřit na dodržení závazného ukazatele – Limit počtu pracovníků. V některých třídách
je nízký počet žáků a dělení na skupiny ve volitelných předmětech by v příštích letech mohl ohrozil
dodržení tohoto ukazatele.

Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků
Rada města schválila hospodářský výsledek školy bez připomínek a schválila jeho rozdělení do fondů.

Tato zpráva o hodnocení školy byla projednána a schválena na jednání pedagogické rady dne
31.8.2010.
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