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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1.1 Identifikační údaje


Název školy:



Sídlo:

Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres
Rakovník
Tyršova 127, 270 34 Čistá



Zřizovatel školy:

Obec Čistá, 270 34 Čistá



Právní forma:

od 1. dubna 1994 škola s právní subjektivitou
od 1. dubna 1994je škola zřízena jako příspěvková
organizace
od 1. září 2001 je součástí školy mateřská škola
47018747
Ing. Marie Kruntová, ředitelka školy
telefon 313 549 428, 736 752 155
E-mail info@zsmscista.cz
www.zsmscista.cz
1. 9. 1926
47018747
Základní škola – kapacita 240 žáků
IZO školy: 102 602 042
Mateřská škola – kapacita 36 žáků
IZO mateřské školy: 107 518 546
Školní družina - kapacita 50 žáků
IZO školní družiny: 114 100 501
Školní jídelna – kapacita 200 žáků
IZO školní jídelny: 102 762 180





IČO
Vedení školy:
Kontakt na školu:





Založení školy:
Identifikační číslo:
Součásti školy:



Školská rada: Školská rada byla zřízena dne 15. 9. 2005
zástupci zřizovatele
1. Jiří Votroubek, Tomáš Vopata
zástupci zákonných zástupců žáků
2. Roman Votroubek, Kristýna Nováková
zástupci pedagogických pracovníků
3. Mgr. Kateřina Lauberová, Mgr. Ivana Jakšová
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1.2 Porovnání základních údajů ve školním roce 2018/19 a 2019/20
počet tříd

celkový počet přepočtený
žáků
počet učitelů

počet žáků na
třídu

počet žáků na
učitele

18/19

19/20

18/19

19/20

18/19

19/20

18/19

19/20

18/19

19/20

7

7

93

108

8,318

8,591

13,285

15,428

11,758

12,571

1.3 Počty žáků, tříd
V tabulce jsou uvedeny počty žáků na konci roku 2019/2020.
ročník školní počet žáků
docházky
1.
16
2.
11
3.
6
4.
11
5.
17
6.
13
7.
14
8.
10
9.
10
celkem
108

počet chlapců
12
7
4
8
8
9
8
7
5
68

počet dívek
4
4
2
3
9
4
6
3
5
40
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2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
2.1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ Škola pro všechny“
Ve všech ročnících probíhala výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání „Škola pro všechny“ číslo jednací 350/ 2010. Na základě úprav
RVP ZV došlo od 1. 9. 2013 k úpravě školního vzdělávacího programu „ Škola pro
všechny“ dodatkem č. j. 339 / 2013 po projednání s pedagogickým sborem a po
schválení Školskou radou dne 17. 6. 2013. Změny se týkaly zrušení jazykových i
nejazykových předmětů v 7., 8. a 9. ročníku a zařazení povinného vyučovacího
předmětu německý jazyk. K další úpravě došlo Dodatkem č.3 č.j. 436/2016 po
projednání s pedagogickým sborem po schválení Školskou radou dne 29.8.2016.
Změny se týkaly zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

2.2 Učební plány
UČEBNÍ PLÁN I. STUPNĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Učební plán pro 1. stupeň
Vzdělávací
oblast

Vzdělávací
obor

Vyučovací
předmět

Jazyk a
Český jazyk Český jazyk
jazyková
a literatura
komunikace
Cizí jazyk
Anglický
jazyk
Matematika
a její
aplikace
Informační
a
komunikačn
í
technologie
Člověk a
jeho svět
Umění a
kultura

Matematika
a její
aplikace
Informační
a
komunikačn
í
technologie
Člověk a
jeho svět
Hudební
výchova

Ročník
1. 2.

3.

4.

8+
1

7+
3

6+
4

6+
2

6+
2

45

-

-

3

3

3

9

4

4+
1

4+ 4+
1 1

4+
1

24

-

-

-

-

1

1

2
-

2
-

2
-

3

3

12
(6+6)

1

1

1

1

1

Celkem Z
5. předmět toho
y
DČD
*
12

Matematika
4

Informatika

Prvouka
Já a svět
Hudební
výchova

5

Výroční zpráva o činnosti školy – 2019/2020

Člověk a
zdraví
Člověk a
svět práce
2.2.1.1.1

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

Tělesná
výchova
Praktické
činnosti

Tělesná
výchova
Pracovní
činnosti

Celková povinná časová dotace

z toho disponibilní časová dotace
*DCD – disponibilní časová dotace

1

1

1

2

2

12
(5+7)

2

2

2

2

2

10

1
20
1

1
22
4

1
25
5

1
25
3

1
26
3

5
118
16

UČEBNÍ PLÁN II. STUPNĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vzdělávací

Vzdělávací
obor

Učební plán pro 2. stupeň
Vyučovací Ročník
předmět

oblast
6.
Jazyk a
Český jazyk Český jazyk
jazyková
a literatura
3+1
komunikace
3
Anglický
Cizí jazyk
jazyk/
Německý
jazyk

Matematika
a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a
společnost

Člověk a
příroda

Konverzace
Aj
Matematika

-

Matematika
a její
3+1
aplikace
Informační a Informatika
komunikační
1
technologie
+1
Seminář
informatiky
Dějepis
Dějepis
2
Výchova
Občanská
k občanství výchova
1
Fyzika
Fyzika
1
Chemie
Chemie
Přírodopis

Přírodopis

2

Celkem
předměty

7.

8.

9.

4
3

4+1
3+1

4+1
3+1

Z
toho
DČD*

18

3
2

2

2

2

14
6

-

+1

+1

2

2

4

4+1

4+1

18

3

-

-

-

1

+1

2

2

1

2

2

1+1

8

1

1

1

4

1+1

1+1

1+1

7

2

2
2

2
2

4
8

3

6
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Umění a
kultura

Člověk a
zdraví

Člověk a
svět práce

2.2.1.1.2

Zeměpis

2

2

1

-

5

Zeměpis
Hudební
výchova

Hudební
výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova

2

2

1

1

6

Tělesná
výchova

Tělesná
výchova

2

2

2

2

8

Výchova ke
zdraví

Výchova ke
zdraví

1

1

-

+1

3

1

Člověk a
svět práce

Člověk a
práce

1

1

1

+1

4

1

28

30

32

32

122

18

3

2

5

8

Celková povinná časová dotace

z toho disponibilní časová dotace
*DCD – disponibilní časová dotace
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1. stupeň
2. stupeň
Český jazyk a
Český jazyk a
literatura – 12 hodin literatura – 3
Využití disponibilní
časové dotace

Matematika – 4
hodiny

Cizí jazyk – 4
Matematika a její
aplikace – 3
Informační a
komunikační
technologie –2
Dějepis –1
Fyzika – 3
Výchova ke zdraví –
1
Člověk a svět práce
–1
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2.3

Vzdělávací koncepce školy

Základní filozofická východiska naší pedagogické práce jsou založena:






na partnerském vztahu k dětem a jejich rodičům
na bezpečném prostředí a pozitivním sociálním klimatu
rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností
rozvíjení vnitřní motivace
individuálním přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Dlouhodobá vzdělávací koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, kritické
myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení
problémů. Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření
prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného nadání. Poskytuje všem žákům
příležitosti zažít úspěch.
Škola vytváří nabídku různých programů, zájmových aktivit a záleží pouze na rozhodnutí
a odpovědnosti žáků a jejich rodičů, jak této nabídky využijí.
Cílem je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu
vzdělávání.

2.4

Organizace výuky

Škola má 9 ročníků. Na I. stupni se vyučovalo ve 3 třídách, 1. ročník byl samostatně se
zvláštní organizací výuky v I. třídě, 2. a 4. ročník byl spojený se zvláštní organizací výuky
ve II. třídě, 3. a 5.ročník byl spojený ve III. třídě rovněž se zvláštní organizací výuky. Na
2. stupni se vyučovalo ve 4 třídách.
Asistentská činnost
Ve školním roce 2019/2020 jsme nevyužívali služeb asistenta pedagoga.

2.5

Metody a formy výuky

Pro všechny vyučující byly naprosto závazné metody a formy výuky uvedené v základní
informaci školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ v kapitole „Výchovně
vzdělávací strategie“. Základem je způsob učení, který staví na osobních předpokladech
každého žáka. Důraz je kladen na propojování výuky s praktickými zkušenostmi žáků. Při
vyučovacích hodinách se používají metody činnostního učení, metody kritického myšlení,
z inkluzívního a kooperativního vyučování. Nedílnou součástí školního vzdělávacího
programu je také projektové vyučování.

2.6

Třídnické hodiny

Cílem třídnických hodin je především stále upevňovat a zkvalitňovat vztahy mezi žáky ve
třídě, řešit vzniklé konflikty a případná porušování školního řádu. Dílčí aktivity při
třídnických hodinách reagují také na aktuální dění ve světě a společnosti. Třídnické hodiny
jsou zařazeny ve třídách všech ročníků v pondělí na první vyučovací hodinu. Probíhají v

9
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čase od 8.00 do 8.15 hodin. V případě potřeby se třídnické hodiny konaly i v jiné dny.
Třídnické hodiny nejsou součástí učebního plánu.

2.7

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Registrujeme 13 žáků, kteří jsou zohledňováni ve výuce nebo pracují podle individuálního
vzdělávacího plánu (dále jen IVP) na základě doporučení a diagnostikovaných podpůrných
opatření Pedagogicko-psychologické poradny v Rakovníku. Jedná se o žáky se
specifickými poruchami učení nebo chování, se syndromem ADHD ADD, dyslektické
žáky, žáky s OMJ. Rodiče mají možnost tyto děti na základě doporučení PPP zařadit do
nepovinného předmětu Pedagogická intervence, který vedou paní učitelka Ivana Jakšová a
Jana Švolbová. V tomto školním roce systematicky pracovaly s osmi žáky dle doporučení
PPP.

10
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3 PRACOVNÍCI ŠKOLY
3.1 Personální podmínky
Do nového školního roku v září nastoupila paní Irena Kotoučová, Zuzana Machová,
Barbora Hůlová na pozice učitelka v MŠ. Vedoucí učitelkou mateřské školy se stala
Markéta Procházková. Pozici kuchařky ŠJ obsadila Soňa Králová. Žádost o rozvázání
pracovního poměru podala Irena Kotoučová, která ukončila zaměstnání k 31.12.2019. Na
její pozici nastoupila 1.1.2020 paní Iveta Tesaříková. K 31.3.2020 ukončil pracovní poměr
Jozef Janič, jeho pozice školníka byla obsazena 1.5.2020 Karlem Benešem. Ke dni
30.6.2020 končil pracovní poměr na dobu určitou zaměstnancům: Anně Ryvolové
(učitelka, vychovatelka), Ireně Jelínkové (učitelka) a Jiřině Šindlerové (uklízečka).
Ukončení pracovního poměru na žádost zaměstnance proběhlo u Veroniky Kubičkové ke
dni 26.6.2020 a u Martiny Kounovské ke dni 31.7.2020.

3.2 Pedagogičtí pracovníci
příjmení a jméno

Marie Kruntová, Ing.

funkce

aprobace

ředitelka

3. stupeň
učitelství prakt.
vzdělávání

koordinátor ŠVP
koordinátor EV
uvádějící učitelka

Učitelství
všeobecně
vzdělávacích
předmětů 2.
stupně ZŠ a SŠ

ped. praxe

18

výchovná poradkyně

Kateřina Lauberová, Mgr.

metodik prevence

Vychovatelství

třídní učitelka

Učitelství pro 1.
stupeň

24

vedoucí vychovatelka
ŠD II
Ivana Jakšová, Mgr.

třídní učitelka

I. st.

35

Jana Švolbová Mgr.

třídní učitelka

I. st.

10

Pavla Slabá Mgr.

třídní učitelka

I. st.

24

11

Výroční zpráva o činnosti školy – 2019/2020
Klára Rudolfová Mgr.

třídní učitelka

FJ- D

10

D

vychovatel

Učitelství
všeobecně
vzdělávacích
předmětů 2. st ZŠ
a SŠ

učitelka II.st.

Studium učitelství
odborných
předmětů

4

učitelka II.st.

Střední
ekonomické

31

Markéta Procházková

třídní učitelka

Střední odborné

5

Barbora Hůlová

třídní učitelka

Střední odborné

4

Zuzana Machová

třídní učitelka

Střední odborné

1

Iveta Tesaříková

třídní učitelka

Střední odborné

4

třídní učitel

Jiří Tůma, Mgr.

Irena Jelínková, Ing.

vychovatelka ŠD I

Anna Ryvolová

4

3.3 Věkové složení pedagogického sboru
věk

do 30 let

učitelé

3.4

3

31 – 40

41-50

51-60

61 a více

let

let

let

let

5

2

0

2

věkový
průměr
41,2

Nepedagogičtí pracovníci školy
příjmení a jméno

funkce

Jana Stárková.

hospodářka školy, vedoucí školní jídelny

Jozef Janič, Karel Beneš

školník

Jiřina Šindlerová

uklízečka

Naděžda Plincnerová

uklízečka, školnice

Veronika Marešová

kuchařka
12
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Soňa Králová

vedoucí kuchařka

Zdeňka Miosgová

kuchařka

3.5

Přepočtené počty pracovníků školy ve školním roce 2019/2020

pedagogičtí
pracovníci

školní
družina

mateřská
škola

školní jídelna

nepedagogičtí
pracovníci

8,591

1,078

4,000

2,750

4,000
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4 ÚDAJE O
DOCHÁZCE

ZÁPISU

K POVINNÉ

ŠKOLNÍ

Zápis dětí do první třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 se z důvodu platnosti
mimořádných opatření konal od 1.4. do 30.4.2020. Žádost o přijetí dítěte k základnímu
školnímu vzdělávání podalo jedenáct zákonných zástupců. Další tři děti si prostřednictvím
svých zákonných zástupců podaly žádost o přijetí k základnímu vzdělávání formou
individuálnímu vzdělávání, další dvě žádosti byly o odklad školní docházky. Všem
žádostem bylo vyhověno.

z toho
celkem

chlapců

dívek

Celkem zapsáno dětí

14

4

10

Z toho individuální
vzdělávání

3

0

3

Odklad školní
docházky-individuální
vzdělávání

2

2

0

Nepřijato ke školní
docházce

0

0

0

Přijato
ke
docházce

14

4

10

školní
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5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
5.1

Prospěch žáků ve školním roce 2019/2020

ročník

počet
žáků

prospělo s
vyznamenáním

prospělo

slovně
hodnoceno

neprospělo

1.

15

15

0

0

0

2.

10

7

3

0

0

3.

6

4

2

0

0

4.

12

7

5

0

0

5.

17

10

7

0

0

I. stupeň

60

43

17

0

0

6.

12

3

9

0

0

7.

14

7

7

0

0

8.

10

2

8

0

0

9.

10

6

4

0

0

II. stupeň

46

18

28

0

0

celkem

106

61

45

0

0

5.2

Chování žáků ve školním roce 2019/2020
hodnocení chování žáků
v I. pololetí
2- uspokojivé
3- neuspokojivé
1
0

hodnocení chování žáků
v II. pololetí
2- uspokojivé
3 -neuspokojivé
0
0

pochvaly v I. pololetí
I. stupeň
II. stupeň
7
1

pochvaly v II. pololetí
I. stupeň
II. stupeň
16
6

počet omluvených hodin
v I. pololetí
I. stupeň
II. stupeň
3051
2328

počet omluvených hodin
v II. pololetí
I. stupeň
II. stupeň
1305
888
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počet neomluvených hodin
v I. pololetí
I. stupeň
II. stupeň
0
0

počet neomluvených hodin
v II. pololetí
I. stupeň
II. stupeň
0
0

Výchovná komise zasedala několikrát v průběhu roku. Podařilo se hned na počátku
eliminovat porušování školního řádu u některých žáků z I. i II. stupně. Jednání
probíhala současně se zákonnými zástupci žáků. Podařilo se tak předejít závažnému
porušování školního řádu. U jednoho žáka bylo v prvním pololetí uděleno kárné
opatření ve formě sníženého stupně z chování. Ve druhém pololetí došlo ke zlepšení a
žáci byli hodnoceni stupněm dobrý.
V přehledu neomluvených hodin nevykazujeme ani jednu hodinu stejně jako
v uplynulém školním roce. Zhoršila se docházka žáků. V porovnání s uplynulým
školním rokem došlo k nárůstu počtu zameškaných hodin u I. i II. stupně v 1. pololetí.
Naopak ve druhém pololetí se v porovnání se šk.r.2018/2019 počet neomluvených
hodin snížil, což způsobilo vyhlášení nouzového stavu v ČR.

5.3

Výsledky přijímacího řízení
Základní školu ukončilo ve školním roce 2019/2020 10 žáků 9. ročníku. Jedna žákyně
z 5. ročníku bude pokračovat na víceletém gymnáziu v Praze.
ročník
9.

typ školního zařízení

gymnázia
obchodní akademie
střední odborné školy
střední odborná učiliště s maturitou
střední odborná učiliště bez maturity

5.4

přihlášeno žáků
2
1
4
0
3

přijato
žáků
2
1
4
0
3

Uzavření školy

Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 nařídilo
mimořádné opatření. S účinností ode dne 11. března 2020 se zakázala osobní přítomnost
žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a
školských zařízeních.
Výuka probíhala distanční formou prostřednictvím Microsoft Teams.
Po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy rozhodla o přerušení provozu MŠ
z preventivního důvodu šíření koronaviru dne 17.3.2020.
Od 11.5.2020 byla obnovena osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem
přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků na konzultacích probíhala za přísných
hygienických podmínek. Konzultace pravidelně navštěvovalo sedm žáků.
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Dle vyjádření MŠMT byla od 25.5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně ve
škole. Účast žáků byla dobrovolná, vzdělávací aktivity navštěvovalo 15 žáků. Hlavní proud
vzdělávání probíhal i nadále distanční formou.
Dne 25.5.2020 byl také obnoven provoz mateřské školy.
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6 DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
PRACOVNÍKŮ

PEDAGOGICKÝCH

6.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy
Plán DVPP pro tento školní rok vycházel z dlouhodobého plánu školy v oblasti dalšího
vzdělávání. Analýzou vzdělávacích potřeb školy, analýzou vzdělávacích potřeb
pracovníků školy formou dotazníku a formou následných pohovorů ředitele školy se všemi
zaměstnanci byly pro období školního roku 2019/2020 identifikovány tyto vzdělávací
potřeby dalšího vzdělávání: školení ze zákona (změny školské legislativy, výzva šablony,
seznámení pedagogů s vnitřními předpisy), studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
(bakalářské studijní programy), studium k prohlubování odborné kvalifikace (Teorie
výchovy, Obecná didaktika, Oborová didaktika, Obecná pedagogika, Prevence sociálně
patologických jevů, Pedagogická a školní psychologie, ICT, ŠVP, BOZP, Bezpečnost
ochrany a zdraví).
Škola se zaměřila na vzdělávací akce na téma: Diagnostika předškolního dítěte,
Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku, Školní zralost a zápis do školy,
Vytváření podpůrných opatření v českém jazyce a matematice na 1. stupni ZŠ,
Polytechnické vzdělávání.
Na poradách se projednávala témata v oblastech rozvoje zdravých stravovacích návyků,
pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků; rozvoje vzdělávání v informační a
jazykové gramotnosti; formy a metody hodnocení výsledků vzdělávání žáků, formativní a
sumativní hodnocení, prevence školní neúspěšnosti.
V průběhu školního roku pedagogové využívali nabídku bezplatných workshopů
organizovaných MAP ORP Rakovník.
V období uzavření škol se všichni pedagogové pravidelně vzdělávali formou aktuálních
webinářů.
Přehled všech akcí dalšího vzdělávání pedagogických (zároveň i nepedagogických)
pracovníků ve školním roce 2019/2020 je uveden v tabulce.

název akce

typ akce

Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním
období
Primární prevence rizikového chování a
problematika šikany – prevence domácího
a genderově podmíněného násilí
Doplňující didaktické studium anglického
jazyka
Začínající učitel v adaptačním období

Vzdělávací
program

Pozitivní sociální klima ve skupině MŠ
Metodický seminář dopravní výchova

termín
září –
prosinec

počet
osob
1

Celostátní
konference

září

1

Vzdělávací
program
Vzdělávací
program
Webinář

září prosinec
září květen
září

1

Vzdělávací
program

říjen

1

1
1
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Jak rozvíjet algoritmické myšlení
v hodinách?
Les ve škole
Matematika pro život – základní školy
Kreativní témata/Vánoční dekorace
Strategické řízení a plánování ve školách –
pro MŠ
Dětská jóga
Digitální gramotnost pro 1. stupeň ZŠ
Základní kurz školního lyžování
Abeceda školského managmentu –
komunikace a hodnocení v pedagogickém
týmu
Supervize pro školy v oblasti ICT
kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků
Písemky, co se opravují samy
Výuková hodina s nástroji Office 365
Začínáme s Microsoft Teams
Office 365
Jak zavést distanční výuku a jak pracovat s
rodiči
Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba
diagnostických materiálů a zpracování
pedagogické diagnostiky u konkrétního
dítěte pedagogem MŠ
Chemie online
Večerní univerzity 2019/2020
Práce s poznámkovým blokem
Výuka na dálku
Tvořivá dramatika ve škole
Bezpečnost školních dokumentů a emailů
Dítě předškolního věku a školní zralost
Logopedická prevence, Opožděný vývoj
řeči, Vývojová dysfázie – praktická
cvičení
Předškolák v mateřské škole
Rozvíjení prosociálního chování u dětí
předškolního věku
Jak rozvíjet informatické myšlení
MT a online vyučovací hodiny
Whiteboard

Webinář

říjen

1

Seminář

říjen

1

listopad

1

listopad

1

listopad –
květen
listopad

1

Vzdělávací
program
Vzdělávací
program
Webinář

listopad

1

leden

1

leden

1

Vzdělávací
program
Webinář
Webinář

únor červen
březen
březen

1

Webinář
Webinář
Webinář

březen
březen
březen

3
3
2

Webinář

duben

1

Webinář
Webinář
Webinář
Webinář
Webinář
Webinář
Webinář
Webinář

duben
duben
duben
duben
duben
duben
květen
květen

1
3
2
2
1
2
1
1

Webinář
Webinář

květen
květen

1
1

Online kurz

květen červen
květen
květen

1

Vzdělávací
program
Vzdělávací
program
Vzdělávací
program
Webinář

Webinář
Webinář

1

5
3

1
3
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Výuka cizích jazyků online
Microsoft Teams
Hodnocení a klasifikace jako nástroj
pozitivní motivace
Workshop k prezenčnímu vzdělávacímu
programu Strategické řízení a plánování
Emoce učitele ve třídě
Zavádění formativního hodnocení
Psychohygiena učitele
Podpora aktivního učitele matematiky
Spektrum vzdělávacích metod

Webinář
Webinář
Vzdělávací
program
Vzdělávací
program
Webinář
Webinář
Webinář
Webinář
Webinář

květen
květen

1
5

červen

7

červen

1

červen
červen
červen
červen
červen

1
3
1
1
1

Akviziční korpusy a jejich využití pro
jazykové vyučování
Školní online tabule

Webinář

červen

1

Webinář

červen

1

Studium MBA
Vysokoškolské
studium

od září
od října
2017

1
2

Workshop
Vzdělávací
program
Školení
Seminář

září
listopad

3
1

leden
leden

17
5

Studium manažerskoškolských zařízení
Specializace v pedagogice

Začínáme od základů
2019.11 – Finanční kontrola 2019
Školení první pomoci pro zaměstnance
Proškolení zásad správné hygienické
praxe a uplatňování systému HACCP ve
stravovacích službách
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7 DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
7.1

Vzdělávání pro pedagogickou a rodičovskou veřejnost

V průběhu školního roku připravilo vedení školy s vedoucí učitelkou MŠ, výchovnou
poradkyní a učitelkou 1. ročníku odbornou přednášku na téma školní zralost. Přednáška
byla určena pro rodiče dětí z MŠ.

7.2 Prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s dalšími organizacemi
a partnery
Škola spolupracuje s místním spolkem hasičů. Podporuje činnost hasičů. Pomáhá
při organizování soutěží např. Čistecký uzel. Poskytuje prostory školy k přípravě dětí
do soutěží. Hasiči umožňují žákům zhlédnout jejich vybavení, techniku, vozový park.
Škola se zaměřuje na výchovu ke zdraví. Spolupracujeme s místním spolkem ČK.
Spolek finančně přispívá dětem na aktivity spojené s činností zájmového
zdravotnického kroužku. Škola poskytuje prostory pro setkávání členů ČK.
Pod vedením paní Z. Stárkové se v prosinci konal kurz keramiky pro veřejnost.
Úzká spolupráce je s obecním úřadem v obci. Společně organizujeme rozsvícení
vánočního stromu na návsi. Děti a žáci vystupují při Vítání občánků, zapojují se do
soutěží vyhlášených obecním úřadem. Společně organizujeme Mikulášskou nadílku a
Dětský karneval v kulturním domě.
Vážíme si spolupráce s ČASPV zastoupenou p. K. Coufalovou, která připravuje různé
akce např. Běh pro varhany, Drakiáda, Poslední let broučků, Čarodějnické setkání,
Dětský den. Spolupracujeme rovněž s Tělovýchovnou jednotou. Pro sportovní aktivity
jako je fotbal a stolní tenis je využívána tělocvična. Byl realizován vánoční turnaj ve
stolním tenise pro žáky a členy stolního tenisu.
Škola se prezentuje i za hranicemi své obce. Každým rokem zajišťujeme vystoupení
k rozsvícení vánočního stromu v obci Šípy.
Škola je členem ASŠK. Využívá každý rok příspěvek 1 500,-Kč na pořízení
sportovního vybavení. Spolupracuje s radou ASŠK a zúčastňuje se sportovních soutěží
na úrovni okresu Rakovník.
V letošním školním roce se uskutečnil již 27. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele
– Zlatý Ámos. Své zastoupení v této soutěži měla tentokrát i naše škola. Žákyně
5. ročníku Ema Novotná a Rozálie Musilová přihlásily do Zlatého Ámose paní učitelku
Mgr. Kateřinu Lauberovou. Ve středu 26. 2. 2020 se konalo regionální kolo
v prostorách Poslanecké sněmovny, kde žákyně během pěti minut netradičním
způsobem představily paní učitelku. Jejich prezentace byla úspěšná a paní učitelka
postoupila do semifinále, které se konalo 11. března 2020 v Praze, v zrcadlových sálech
MŠMT.

7.3 Projekty a zahraniční styky školy
Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do žádné mezinárodní spolupráce.
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7.4 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola se nezapojila do dalšího celoživotního učení.

7.5 Výsledky účasti na olympiádách a soutěžích
Prioritou a trvalým úkolem byla po celý rok příprava žáků na olympiády, do okresních
a krajských soutěží. Absolvovali jsme 1 celostátní soutěž, 11 okresních soutěží, 1
mezinárodní soutěž. Uspořádali jsme 1 školní kolo.

Soutěž
Soutěžící
Ekologická soutěž
OK
Bioriskuj
A. Votroubková, P. Kašpar, T.
Maxilon, J. Spěváčková, L. Švarcová,
D. Fišer
Rakovnický sprint Š. Šimek
OK
L. Švarcová
(různé kategorie) T. Ondič

Pořadí

02.10.2019

Rakovnický
vytrvalec OK
(různé kategorie)

L. Švolbová
L. Švarcová
T. Ondič
A. Krausová

9.
6.
7.
10.

16.10.2019

Stolní tenis OK

I. Králová, K. Nováková, A. Krausová 2.

Datum
25.09.2019

25.09.2019

L. Švarcová,
Razýmová

J.

Spěváčková,

J. Šourek, P. Kašpar, R. Kalán

1.

2.
6.
6.

S. 4.

4.

14.11.2019

Botanická soutěž T. Maxilon
OK
J. Spěváčková
S. Razýmová
K. Nováková
Halový fotbal- OK Kolektiv žáků 2. stupně

4.12.2019

Florbal- OK

10.12.2019

Vánoční kapr - OK S.Razýmová

7.

10.12.2019

Vánoční
aranžování - OK

3.
4.-5.

25.10.2019

2.
3.
4.
10.
2.

Kolektiv žáků 2. stupně

L.Švolbová
R. Stárková
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20.12.2019

27.01.2020

17.02.2020

24.02.2020

20.06.2020

Vánoční turnaj –
Stolní tenis ŠK
(různé kategorie)
Speedmat
–
celostátní
matematická
soutěž
English
Travelling Soutěž
v cizích jazycích –
AJ- OK
Soutěž cizích
jazyků –
Angličtina - OK
Speedmat
mezinárodní
matematická
soutěž

D. Bedenk
M. Marek
I. Králová
A. Fišer
V. Železný
A. Krausová
R. Stárková
A. Mihálová, M. Bobisud, K.
Nováková
L. Švolbová, M. Sojáková, R. Stárková

1.
1.
1.
Úspěšní
řešitelé

A. Mihálová
S. Hájková

6.
10.

A. Krausová
R. Stárková
T. Pavlisová
L. Pavlisová
A. Votroubková

úspěšní
řešitelé

10.

Největší úspěchy převládaly v matematických soutěžích a ve sportovních soutěžích.
Velkým úspěchem bylo 1. místo v soutěži Bioriskuj a získání předních míst v celostátní
soutěži SPEEDMAT.
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7.6 Mateřská škola
Základní údaje o MŠ
název:

ZŠ a MŠ Čistá, okres Rakovník

pracoviště:

MŠ Čistá

druh a typ MŠ:

celodenní provoz, 2 oddělení, kapacita MŠ
36 dětí (třída Rybičky – starší děti, třída Žabičkymladší děti)

ředitelka MŠ:

Ing. Marie Kruntová

vedoucí učitelka MŠ:

Markéta Procházková od 1.9.2019

učitelky MŠ:

Barbora Hůlová, Zuzana Machová, Iveta Tesaříková

školnice MŠ:

Naděžda Plincnerová

e-mailová adresa:

marketa.prochazkova@zsmscista.cz

webové stránky:

www.zsmscista.cz

fotogalerie:

www.zsmscista.cz

Zaměření MŠ
Zaměření naší MŠ je všeobecné. Vychází z prostředí, ve kterém se MŠ nachází a z
přirozeného střídání ročních období se spoustou lidových svátků a tradic, jako je
masopust, Velikonoce apod.
Děti seznamujeme s přírodou a přírodními jevy, klademe důraz na kontakt s přírodou,
na její pozorování a poznávání, napomáháme navazovat na poznatky a znalosti dětí
z oblasti ročního období.
Umožňujeme dětem vnímat okolní svět všemi smysly.
Zaměřujeme se na oblast ekologie – aktivně chráníme přírodu, tj. provádíme v MŠ
sběr papíru, plastových víček, třídíme odpad, provádíme úklid – Den Země.
Udržujeme si v čistotě školní zahradu. Na procházkách si všímáme krásných i
ošklivých míst.
Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu (zdravá strava, pobyt v solničce,
každodenní pohybové aktivity venku nebo v tělocvičně).
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Věnujeme pozornost dětské tvořivosti a umožňujeme dětem seberealizaci ve všech
podobách (samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací,
vymýšlení, domýšlení příběhů…).
Děti vedeme k vzájemné úctě a spolupráci, ohleduplnosti a respektování. Snažíme se
děti vést k samostatnosti v sebe obsluze, v uvažování, v rozhodování a při řešení
problémů.
V tomto školním roce MŠ nevyužila žádný projekt ze ŠVP. Měli jsme zvolená témata
přiměřená k věku dětí, která byla vybrána ze ŠVP.
Zaměření jednotlivých tříd
Vzdělávání v MŠ vychází z ŠVP „Kouzelný potůček“, podle kterého měly obě třídy
vypracován svůj TVP PV.
TVP PV „
Putování s žabičkou a rybičkou“ u nejstarších dětí ve třídě Rybičky byl zaměřen
především na dovršení kompetencí dětí před nástupem do základní školy. Snažili jsme
se výběrem a zařazováním vhodných aktivit o to, aby děti po příchodu do školy neměly
problémy se zvládnutím přechodu do základní školy, popř. aby tyto problémy byly
minimální. Děti byly systematicky připravovány k zápisu. Předškolní vzdělávání
vycházelo z individuálních potřeb, z možností a zájmů dětí. Každé dítě mělo takovou
péči, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje. Vzdělávací činnost probíhala
formou spontánních a řízených činností. Tyto činnosti byly postaveny na aktivní účasti
dítěte, na jeho smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Veškeré
snažení všech zaměstnanců školy směřovalo k tomu, aby v MŠ byly děti maximálně
šťastné a spokojené. Snažili jsme se zároveň o spokojenost i rodičů.
Při přípravě edukačního programu pro děti ve věku od 4 do 5 let měly p. učitelky
vždy na paměti jejich vývojový stupeň.
Do třídy Žabičky byly k mladším dětem zařazeny nově přijaté děti. Jejich věkové
rozložení bylo 3 - 4 let. Nástup do školky představuje pro dítě v dosavadním způsobu
života velkou změnu, která může být provázena různými obtížemi (plačtivost,
odmítavost). Z tohoto důvodu se paní učitelky zaměřovaly na seznamování s novými
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kamarády a lidmi, na rozvíjení schopností důležitých pro navazování vztahů
v kolektivu, na osvojování základních pravidel chování, na osobní hygienu a učení se
vnímat své potřeby.
TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA ČISTÁ je zpracován v
souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP
rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou, psychologickou,
interpersonální, sociálně, kulturní a environmentální. Návrh celoročního časově
tematického plánu na školní rok 2019 –2020.
Integrované bloky:
1. Kamarádský potůček
2. Barevný potůček
3. Větrný potůček
4. Adventní potůček
5. Ledový potůček
6. Zavátý potůček
7. Nový potůček
8. Čarovný potůček
9. Maminčin potůček
10. Výletní potůček
Počet dětí v MŠ
Školní rok 2019/2020 v mateřské škole začal 2. září 2019. K tomuto dni bylo
v mateřské škole zapsáno 36 dětí ve 2 heterogenních třídách. 1. třídu Rybičky
navštěvovaly děti ve věku od 5 do 7 let (včetně dětí s odkladem povinné školní
docházky), 2. třídu Žabičky zpravidla děti od 2 do 5 let. Jedno předškolní dítě bylo
přijato k individuálnímu vzdělávání. Žádost o přijetí podalo prostřednictvím
zákonných zástupců kvůli špatnému zdravotnímu stavu.
Po celý školní rok byla tedy kapacita MŠ naplněna ve výši 36 dětí. Průměrně od září
2019 do června 2020 (kromě měsíce dubna, kdy MŠ byla uzavřena) třídu Rybičky
navštěvovalo 8.9 dětí a třídu Žabičky 8,8 dětí.
MŠ byla během vedlejších prázdnin v průběhu školního roku 2019/2020 vždy
otevřena, pouze o vánočních prázdninách byl provoz přerušen. Zájem a následná
docházka v ostatní prázdninové dny byla následující.
-

29. 10. a 30. 10. PODZINÍ PRÁZDNINY
29. 10. přihlášeno 11 dětí (přišlo 8 dětí), 30. 10. přihlášeno 12 dětí (přišlo 7 dětí).
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-

23. 12. – 3. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
(MŠ uzavřena)

-

31. 1. 2018 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
(MŠ uzavřena)

-

-

2. 3. – 6.3. JARNÍ PRÁZDNINY


2. 3. přihlášeno 12 dětí, přišlo 10 dětí.



3. 3. přihlášeno 12 dětí, přišlo 9 dětí.



4. 3. přihlášeno 12 dětí, přišlo 9 dětí.



5. 3. přihlášeno 12 dětí, přišlo 7 dětí.



6.3. Přihlášeno 12 dětí, přišlo 7 dětí.

9.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
(MŠ uzavřena)

-

29.06. – 10.07. a 17.08. – 28.08. LETNÍ PRÁZDNINY

Vykonání povinné praxe
04.11.2019 – 15.11.2019 Lucie Grohová (Střední odborná škola Beroun, Lyceum)
Materiálně – technické vybavení
Prostory mateřské školy se skládají z herny (ložnice), jídelny (pracovny), menší herny,
umývárny, toalet, šatny, výdejny jídla, místnosti na pracovní materiál a místnosti pro
paní uklízečku.
Vybavení jednotlivých místností je následující:
-

herna (ložnice)

1 pracovní stůl
1 malá skříňka se zásuvkami
1 kancelářská židle
1 CD přehrávač (nový)
1 klávesy – elektrické varhany (nové)
1 dětská kuchyňka
1 magnetická nástěnná tabule
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4 skříňky nízké
1 rohové regály
3 skříňka se zásuvkami
4 regálové soupravy na lehátka a ložní prádlo
36 molitanové matrace
36 peřinek
36 polštářků
3 sady povlečení
3 sady prostěradel
10 kusů pogumovaných prostěradel

-

jídelna (pracovna)

6 stolečků
36 židliček
1 učitelský stůl
3 učitelské židle
1 magnetická tabule
1 lavička malá
skříňová stěna
1 sušič obrázků
2 otevřené komody
-

malá herna

1 pracovní stůl
1 malá skříňka
1 kancelářská židle
1 PC
2 plastové stolečky
16 plastových židliček
2 magnetické tabule malé
-

výdejna jídla

1 kuchyňská stěna
4 stoly
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3 židle
1 lavice nízká
1 umyvadlo
1 myčka
1 chladnička
1 elektrický sporák v kombinaci s elektrickou troubou
1 rychlovarná konvice
-

místnost na pracovní materiál (kabinet)

2 skříně vysoké dvou dveřové
4 vysoké regály na pracovní materiál
-

místnost pro paní uklízečku

1 elektrický mandl
1 stůl
1 elektrické topení
2 skříně vysoké dvoudveřové
1 žehlička
1 vysavač
1 umyvadlo
Vybavení ostatními hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i
jejich věku – je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky a didaktické pomůcky
jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se
vyznaly v jejich uložení.

-

umývárna

1 sprchový kout
4 umyvadla
3 sady dětských ručníků
-

toalety

5 toalet malých
4 zástěny
1 toaleta velká
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2 umyvadla
-

šatna

1 šatní souprava na chodbě před MŠ
1 šatní souprava pro učitelky
1 šatní souprava žlutá, dub
1 šatní souprava zelená, dub
1 lavička, dub
1 skříňka, dub
5 nástěnek

Veškeré vybavení MŠ odpovídá počtu dětí.
Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada a hřiště. Školní hřiště využíváme
v případě, že zde neprobíhá školní výuka). Školní zahrada se nachází až za školním
hřištěm. Na školní zahradě je dřevěný zahradní domeček (jsou v něm uloženy dětské
hračky, odrážedla, koloběžky, autíčka, kočárky…). Školní zahrada je vybavena herní
sestavou se skluzavkou, motorickým chodníčkem, dřevěnou vlakovou soupravou se 2
vagónky, pískovištěm s krycí plachtou, 3 plastovými sedacími soupravami a 2
lavičkami.
Spolupráce s partnery

-

se školou

Jelikož jsme ve společné budově se základní školou, využíváme prostory školní
družiny, třídu s interaktivní tabulí, tělocvičnu, školní hřiště + sportovní vybavení.
Organizujeme společná divadelní představení, společné výlety, sběr papíru, Den Země
(úklid v okolí MŠ a školní zahrady). Účastníme se Školní akademie, Dne otevřených
dveří. Předškolní děti v průběhu školního roku navštěvují děti 1. ročníku. Učitelka MŠ
je přítomna u zápisu dětí do 1. ročníku. V letošním školním roce byla účast na všech
akcí školy omezena vzhledem k mimořádným opatřením. Vedoucí učitelka se účastní
provozních a pedagogických porad.
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-

s rodiči

Rodiče se zúčastňují různých akcí pořádaných MŠ např. tvořivé dílničky, besídka.
Pomáhají s přípravou kostýmů na akce MŠ a s výzdobou. Vyrábějí výrobky pro školní
jarmark. Shromažďují starý papír.

-

s obecním úřadem Čistá

ZŠ a MŠ a OÚ společně organizují rozsvícení vánočního stromu na návsi v Čisté.
Účastníme se akcí pořádaných OÚ.

-

s okolními obcemi

Rozsvícení Vánočního stromu v obci Šípy.

-

s ČASPV (p. K. Coufalová)

Děti se zúčastňují akcí: Drakiáda, Poslední let broučků, Čarodějnické setkání, Dětský
den, Všechno jezdí, co kola má, zájmový kroužek “Šikulové“ (Nevím, jaké kroužky a
akce byly letos pod vedením pí. Coufalové).

-

s hasiči (v letošním školním roce se setkání neuskutečnilo)

prohlídka hasičské zbrojnice, hasičských aut a techniky, výtvarná hasičská soutěž
-

s knihovnou

návštěvy okresní knihovny + beseda
-

Solnička Kralovice

V letošním školním se uskutečnilo 10 lekcí.
-

s místními obyvateli

přijímání drobných darů pro MŠ (hračky pro děti)
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Akce MŠ
ZÁŘÍ
02. 09. Zahájení školního roku
05.09. Informativní třídní schůzka pro rodiče
17.09. Etické dílny ,,Jak se máš?“
23.09. Schůzka důvěrníků SRPDŠ
26.09. Jablíčkování - odpolední setkání s rodiči a dětmi MŠ, zábavný program
30.09. Solná jeskyně (Rybičky + Žabičky)
ŘÍJEN
01. 10. Výchovný koncert
07. 10. Solná jeskyně třída (Rybičky + Žabičky)
14.10. Solná jeskyně třída (Rybičky + Žabičky)
15. 10. Kino Kralovice
21.10. Solná jeskyně (Rybičky + Žabičky)
22. 10. Schůzka pro předškoláky na téma Školní zralost
23. 10. Vánoční focení
LISTOPAD
04.11. Solná jeskyně třída (Rybičky + Žabičky)
11.11. Solná jeskyně třída (Rybičky + Žabičky)
13.11. Návštěva Městské knihovny Rakovník (Rybičky)
14.11. Culinka (taneční a pěvecké vystoupení)
18.11. Solná jeskyně třída (Rybičky + Žabičky)
25.11. Solná jeskyně třída (Rybičky + Žabičky)
27.11. Rozsvícení vánočního stromu v obci Šípy
29.11. Rozsvícení vánočního stromu v obci Čistá
PROSINEC
02.12. Solná jeskyně třída (Rybičky + Žabičky)
05.12. Mikulášská nadílka v MŠ
09.12. Solná jeskyně třída (Rybičky + Žabičky)
10.12. Zdobení vánočního stromečku v MŠ
11.12. Vánoční besídka třídy Žabičky
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12.12. Vánoční besídka třídy Rybičky
13.12. Návštěva kostela sv. Václava v Čisté, stavění betlému, zpívání koled
18.12. Rozbalování dárků v MŠ
LEDEN
16.01. Focení s jarní tematikou
17.01 Přednáška „Vesmír“
24.01. Ples SRPDŠ , ZŠ a MŠ
ÚNOR
17.02. EKOKOM – přednáška o třídění odpadů (Rybičky)
24.02. Papouškové a jejich život
BŘEZEN

DUBEN
01.04.-30.04. Zápis dětí do 1. ročníku na školní rok 2019/2020
KVĚTEN
ČERVEN
29. 06. Slavnostní rozloučení s předškoláky
29.06 a 30.06. LETNÍ PRÁZDNINY – PRŮZKUM
29.06. přihlášeno 11 dětí, přišlo 10.
30.06. přihlášeno 11 dětí, přišlo 10.
ČERVENEC
01. 07. – 10. 07. LETNÍ PRÁZDNINY – PRŮZKUM
01. 07. přihlášeno 11 dětí, přišlo 9.
02. 07. přihlášeno 12 dětí, přišlo 9.
03. 07. přihlášeno 11 dětí, přišlo 10.
07. 07. přihlášeno 11 dětí, přišlo 10.
08. 07. přihlášeno 11 dětí, přišlo 9.
09. 07. přihlášeno 11 dětí, přišlo 9.
10. 07. přihlášeno 11 dětí, přišlo 9.
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SRPEN
17.08 – 21.08. LETNÍ PRÁZDNINY - PRŮZKUM
Přihlášeno 12 dětí – vzhledem k probíhající rekonstrukci provoz MŠ přerušen
24.08. – 28.08. LETNÍ PRÁZDNINY – PRŮZKUM
Přihlášeno 15 dětí

7.7

Školní družina
Do dvou oddělení školní družiny docházelo ve školním roce 2019/2020 celkem 50 dětí
z 1- 5. ročníku. Děti II. stupně měly možnost využívat družinu mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním podle zájmu rodičů. Provoz školní družiny začínal v 6.00
hodin a končil v 16.00 hodin. Rodiče platili měsíční poplatek 100,-Kč za dítě.
V rámci programu školní družiny mohly děti navštěvovat řadu zájmových kroužků.
ŠVP pro zájmové vzdělávání „Školní družina pro všechny“ je sestaven tak, že obsahuje
program činností na jeden vzdělávací cyklus. Průměrná měsíční docházka v I. oddělení
byla 19,8 žáků, v II. oddělení 21,4 žáků.

7.8 Aktivity ovlivňující výchovně vzdělávací činnost školy
02. 09.2019
04. 09.2019
06. 09.2019
05. 09.2019
17. 09.2019
14. 09.2019
23. 09.2019
24. 09.2019
24. 09.2019
25. 09.2019
25. 09.2019
26. 09.2019
30. 09.2019
01. 10.2019
02. 10.2019
06. 10.2019
11. 10.2019
15. 10.2019
16. 10.2019

Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků na Obecním
úřadě v Čisté
Adaptační kurz pro žáky 1. -9. ročníku, Vojtův mlýn
Úvodní třídní schůzka s rodiči dětí MŠ
„Jak se máš?“- MŠ, 1.a2.ročník – Etické dílny p.Sýkorová
Morální bludiště pro 8. a 9. ročník – Etické dílny p. Sýkorová
Úvodní třídní schůzka s rodiči žáků ZŠ, schůzka s důvěrníky SRPDŠ
Divadlo Alfa Plzeň „Farma Alfa“ – 6. - 9. ročník
Výstava mincí Rakovník – 8. a 9. ročník
Ekologická soutěž Rakovník
Rakovnický sprint – OK
Jablíčkování v MŠ, tvořivé dílny pro rodiče s dětmi
Návštěva solné jeskyně v Kralovicích – MŠ
Výchovný koncert – „Já, písnička“ – MŠ a I.stupeň
Rakovnický vytrvalec – OK
Plavecký kurz Železná Ruda – 1. - 4. ročník
Dopravní hřiště, I. stupeň
Stolní tenis Rakovník – OK
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21. 10.2019
22. 10.2019
25. 10.2019

Exkurze ve firmě Pinie Lubná, projekt „Šikovné ruce“– 8. a 9. ročník
Setkání rodičů z MŠ, odborná beseda na téma „Školní zralost“
Botanická soutěž Rakovník

04. 11.2019
11. 11.2019
12. 11.2019
13. 11.2019
14. 11.2019
14. 11.2019
15. 11.2019
22. 11.2019
27. 11.2019
29. 11.2019
29. 11.2019

Beseda „Protidrogový vlak“, ZŠ – 8. a 9. ročník
Úřad práce Rakovník – „Volba povolání“ – 8. a 9. ročník
Výstava 1989, Rakovník – 8. a 9. ročník
Návštěva knihovny v Rakovníku – MŠ
Vystoupení „Culinka a tancohrátky“ – MŠ, 1. a 2. ročník
Halový fotbal Rakovník – OK
Projekt k 17. 11.1989 – II. stupeň
Ukázka první pomoci – Červený kříž, spolupráce žáků
Rozsvícení vánočního stromu Šípy – vystoupení MŠ i ZŠ
Návštěva kina v Rakovníku – „Angry Birds“ – II. stupeň
Rozsvícení vánočního stromu Čistá – vystoupení MŠ i ZŠ

04. 12.2019
05. 12.2019
10. 12.2019
10. 12.2019
10. 12.2019
11. 12.2019
12. 12.2019
12. 12.2019
13. 12.2019
17. 12.2019
19. 12.2019

Florbal Rakovník – II. stupeň
Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ
Přírodovědná soutěž „Vánoční kapr“
Vánoční aranžování v ISŠ Jesenice
Vánoční tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, I. stupeň ZŠ
Vánoční besídka v MŠ, třída Žabičky
Vánoční besídka v MŠ, třída Rybičky
Posezení pro seniory – vystoupení pěveckého kroužku
Návštěva kostela v Čisté – MŠ
Návštěva kostela v Čisté – ZŠ
Školní výlet do Prahy – návštěva Planetária a procházka Prahou – I.
a II. stupeň
Projekt „Vánoce“
Vánoční turnaj ve stolím tenise, školní kolo

20. 12.2019
20. 12.2019
17. 01.2020
24. 01.2020
26. 01.2020
01. 02.2020

Přednáška „Sluneční soustava“, MŠ a ZŠ
Ples školy a SRPDŠ
Lyžařský výcvik

04. 02.2020
12. 02.2020
17. 02.2020
17. 02.2020
18. 02.2020
24. 02.2020
24. 02.2020
26. 02.2020
28. 02.2020

Bruslení Rakovník, I. stupeň (2. - 5. ročník)
Bruslení Rakovník, II. stupeň
Přednáška „Tonda Obal na cestách“ – MŠ a ZŠ
English Travelling, soutěž v AJ
Bruslení Rakovník, I. stupeň (2. - 5. ročník)
Vystoupení a ukázka papoušků – MŠ a I. stupeň
Soutěž v anglickém jazyce Rakovník – OK
Bruslení Rakovník, II. stupeň
Sférické kino – I. a II. stupeň
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09. 03.2020
10. 03.2020
11. 03.2020
17. 03.2020
březen – duben

Etické dílny, minimální preventivní program, 6. a 7. ročník
Etické dílny, minimální preventivní program, 3. - 5. ročník, 8. a 9.
ročník
Uzavření ZŠ
Uzavření MŠ
3D tisk ochranných štítů

01. 04.2020
30. 04.2020

Zápis dětí do ZŠ

11. 05.2020

Návrat žáků 9. ročníku do škol – konzultace na přijímací zkoušky na
SŠ
Znovuotevření MŠ
Otevření školy pro žáky I. stupně – účast na vzdělávacích aktivitách
dobrovolná

25. 05.2020
25. 05.2020

04. 06.2020
09. 06.2020
10. 06.2020
11. 06.2020
12. 06.2020
23. 06.2020
25. 06.2020

Sběr papíru – za pomoci pracovníků obce, vedení školy a školníka
Třídnická hodina – 7. ročník
Třídnická hodina – 6. ročník
Třídnická hodina – 8. ročník
Třídnická hodina – 9. ročník
Zasedání Školské rady
Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku u Obecního úřadu v Čisté

Mimoškolní činnost
Přehled zájmových kroužků pro žáky 1. – 9. ročníku ve školním roce 2019/2020 je
uveden v tabulce. Kroužky jsou pro děti bezplatné.
kroužek

pro žáky

vedoucí kroužku

Keramický kroužek

1. - 9. ročník

Mgr. Zdeňka Stárková

Zdravotnický kroužek

1. - 9. ročník

Mgr. Božena Vopatová

Kroužek stolního tenisu

1. - 9. ročník

Mgr. Kateřina Lauberová

Sportovní hry

1. - 9. ročník

Mgr. Pavla Slabá

Pěvecký kroužek

1. - 9. ročník

Anna Ryvolová
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Ruční práce

1. – 9. ročník

Ing. Lucie Richtrová, Ph.D.

Výtvarný kroužek

5. – 9. ročník

Mgr. Pavla Slabá

klub

pro žáky

vedoucí klubu

Badatelský klub

6. – 9. ročník

Ing. Irena Jelínková

Čtenářský klub

1. - 9. ročník

Mgr. Jana Švolbová

Klub zábavné logiky

1. -9. ročník

Mgr. Kateřina Lauberová
Mgr. Pavla Slabá

doučování

pro žáky

vyučující

Doučování z ČJ

6. – 9. ročník

Anna Ryvolová

Doučování z AJ

3. – 9. ročník

Mgr. Klára Rudolfová

Dále od 1. 9. 2014 škola nabízí rodičům pro jejich děti možnost výuky hry na klávesy
a piano v budově školy externí pracovnicí. Výuku pravidelně navštěvovalo 8 dětí.
Výuka bude dál pokračovat ve školním roce 2019/2020.

7.9

Spolupráce školy a rodičů
Třídní schůzky se konají pravidelně vždy na začátku školního roku v měsíci září, na
konci 1. čtvrtletí v listopadu a na konci 3. čtvrtletí v dubnu. Jejich náplní jsou především
informace o životě třídy, příprava a organizační zajištění výukových výchovně
vzdělávacích akcí a školních projektů, projednání aktuálních záležitostí týkajících se
třídy jako kolektivu. V listopadu pedagogové uspořádali třídní schůzku ve formě tzv.
tripartity. Jedná se o trojstranné jednání, kde je přítomen rodič, žák a učitel. Tripartita
probíhá diskrétně a má své velké výhody spočívající v sebehodnocení žáka před
rodičem a učitelem. Výsledkem schůzek jsou konkrétně nastavené cíle, které vedou
k dalšímu rozvoji žáka. Schůzka na konci 3. čtvrtletí v dubnu se nekonala z důvodu
mimořádného opatření.
K získávání různých informací mohli rodiče využívat internetové stránky školy a
facebookový účet.
Rodiče se v průběhu školního roku zúčastňovali různých akcí pořádaných základní
školou a mateřskou školou ve spolupráci s obecním úřadem a dalšími partnery. Zapojili
se do vánočního jarmarku. Pomáhali s přípravou kostýmů na akce ZŠ a MŠ. Dva z
rodičů po celý rok vedli zájmové kroužky a velice úzce spolupracovali se školou.
Někteří z rodičů pomáhali při zajištění akcí.
Sdružení rodičů, přátel dětí školy (dále jen SRPDŠ) – občanské sdružení
Registrace: 1994

37

Výroční zpráva o činnosti školy – 2019/2020
Zaměření: Spolupráce se školou, pořádání společných akcí (ples SRPDŠ), podpora
veřejných aktivit (finanční, organizační), spolupráce s rodičovskou veřejností.
Předsedkyně SRPDŠ: Kateřina Coufalová
Členství v SRPDŠ je dobrovolné a členské příspěvky pro tento školní rok byly
stanoveny 50,- Kč na rodinu jednoho žáka.
Z účtu byly proplaceny ceny na soutěže, doprava na exkurze žáků, doprava na bruslení.
Příspěvek na školní výlety na závěr školního roku činil 300,- Kč na dítě základní a
mateřské školy.
Tradiční akce školy pro rodiče a veřejnost
Základní škola a mateřská škola připravovala v průběhu školního roku různé akce pro
rodiče a veřejnost. Mateřská škola nabídla v průběhu podzimu tvořivé dílny pro rodiče
s dětmi „Jablíčkování“. V říjnu jsme připravili odborné setkání s rodiči dětí mateřské
školy. Tématem byla Školní zralost. Besedu vedly vedoucí učitelka MŠ, výchovná
poradkyně, učitelka 1. ročníku a ředitelka školy. V měsíci prosinci se na základní škole
uskutečnilo kreativní odpoledne s rodiči, žáky a pedagogy 1. stupně v rámci vánočních
dílen. Vánoční besídka v MŠ proběhla ve dnech 11. a 12. prosince. V kulturním domě
obce Čistá se v předvánočním čase konalo „Posezení pro seniory“ a „Mikulášské
posezení s hudbou“, kde zazpívali naši žáci. Tradiční prosincové setkání bývalých
zaměstnanců ZŠ a MŠ Čistá, také doprovázelo vystoupení našich žáků. Ples školy a
SRPDŠ se konal 24. ledna. Akce s názvem „Sousedské posezení“, kterou pořádala obec
Čistá, doplnilo vystoupení našich žáků s pěveckým kroužkem. Ve spolupráci s občany
jsme odevzdali 6,276 t papíru Tradičně probíhal sběr plastových víček, jedlého oleje a
tuku, elektro zařízení z domácností, bylin, citrónové a pomerančové kůry. Informace
potřebné k bezproblémovému nástupu svých dětí do školy získali rodiče budoucích
prvňáčků v červnu na informační schůzce od ředitelky školy a třídní učitelky Jany
Švolbové.

7.10 Školská rada
V souladu s § 167 Školského zákona je při škole zřízena školská rada.
Zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě: paní Kristýna Nováková a pan
Roman Votroubek. Pedagogické pracovníky ve školské radě zastupovala paní Ivana
Jakšová a Kateřina Lauberová. Zástupci zřizovatele jsou ve školské radě pan Jiří
Votroubek a Tomáš Vopata. Předsedou školské rady byl nadále zvolen pan Jiří
Votroubek.
Školská rada se sešla dvakrát viz zápisy z jednání. Jednání svolávala ředitelka školy ve
spolupráci s předsedou.
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8 PREVENCE
JEVŮ

SOCIÁLNĚ

PATOLOGICKÝCH

Primární prevence sociálně patologických jevů je přirozenou součástí školního
vzdělávacího programu a výuky jednotlivých předmětů. Každý pedagogický pracovník
dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u žáků byla prováděna
komplexně ve všech oblastech, kterých se dotýká. Poskytuje podněty ke zpracování
Minimálního preventivního programu. Ve ŠVP je rozpracován systém organizace a řízení
primární prevence sociálně patologických jevů u žáků. Jsou zde definovány doporučené
postupy při řešení jednotlivých případů a stanoveny cíle primární prevence sociálně
patologických jevů. V průběhu roku podle potřeby jsme spolupracovali s Policií ČR,
s rodičovskou veřejností, s Odborem sociálně právní ochrany dětí.
Vlastní program:
a) Koordinace preventivních aktivit
b) Analýza současného stavu
c) Metodické materiály a další pomůcky
d) Řešení přestupků
e) Metody prevence
f) Hodnocení účinnosti
g) Vzdělávání pedagogů
h) Spolupráce s rodiči
a) Koordinace preventivních aktivit
Metodik prevence patologických jevů seznámil pedagogický sbor na pedagogické radě
s minimálním preventivním programem. Pedagogové se zapojili do sledování vzniku
patologických jevů jako je rasismus, šikana, vandalismus, brutalita, kriminalita,
záškoláctví, kouření, užívání drog. Učitelé byli seznámeni s postupem jednání při
zjištění držení, distribuci nebo zneužívání návykových látek viz Školní řád.
b) Analýza současného stavu
Na začátku nového školního roku byli vytipováni žáci z problémových rodin a děti
s rizikovým chováním. Tyto žáci byli nasměrováni do školní družiny a do
mimoškolních zájmových aktivit.
c) Metodické materiály a další pomůcky
Došlé materiály předávala metodikovi prevence ředitelka školy. Škola odebírá tyto
časopisy: Informatorium, Prevence, Učitelské noviny, Rodina a škola, Třídní učitel.
d) Řešení přestupků
Výchovné přestupky žáků a další patologické jevy řešila výchovná komise metodik
prevence, výchovný poradce, třídní učitel, ředitelka školy za přítomnosti zákonných
zástupců a žáka. S výsledky jednání byl seznamován pedagogický sbor na pedagogické
radě. S problémy v chování ihned informováni rodiče. Zápisy z jednání výchovné
komise jsou uloženy v ředitelně.
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e) Metody prevence
Dodržovali jsme školní řád, učební osnovy odborných předmětů s tématikou týkající
se prevence, účastnili jsme se sportovních a vědomostních soutěží. Hned na začátku
školního roku jsme realizovali třídenní adaptační pobyt všech žáků a celého
pedagogického sboru v rekreačním středisku Vojtův mlýn. Tato akce má za cíl:
stmelení kolektivů, seznámení se s novými školáky, sebereflexe, navázání nových
přátelství, kontaktů, pobyt v neformálním prostředí, zážitky, nové zkušenosti, učení
samostatnosti, seznámení se s novými pravidly. Velmi kladně hodnocen žáky. Účastnili
jsme se divadelních představení, výchovně vzdělávacích pořadů, exkurzí, výletů a
školních projektů. Na škole proběhlo šest besed a školní projekty s tematikou pod
názvem Etické dílny s tématy: Hrajeme si spolu, Morální bludiště, Buďme kamarádi,
Jak mít dobrý vztah se sourozenci, Moc slova. V Občanské výchově a ve Výchově ke
zdraví se žáci účastnili projektu „Protidrogový vlak“. Snažili jsme se zapojit co nejvíce
žáků do bezplatných zájmových kroužků školy a volnočasových aktivit. Žáky 2. stupně
jsme zapojili do příprav mimoškolních akcí. Nabídli jsme rodičům a žákům internetový
systém a mobilní aplikaci „Nenech to být“ bojující proti šikaně a vylučování
z kolektivu na školách po celé ČR. NNTB je projekt, který pomáhá obětem šikany ve
školách.
f) Hodnocení účinnosti
Vyhodnotili jsme plně účinnost minimálního preventivního programu pomocí
dotazníku. Upozornili rodiče na třídních schůzkách i v rozhlasové relaci na některé
negativní výsledky.
g) Vzdělávání pedagogů
Školní metodik prevence se zúčastnil tematických školení a porad okresního metodika
prevence v Rakovníku a Středočeské konference primární prevence. Ostatní pedagogy
proškolil na provozní poradě nebo pedagogické radě ve spolupráci s ředitelkou.
a) Spolupráce s rodiči
Metodik prevence s ředitelkou školy informoval rodiče o Školním preventivním
programu na schůzkách SRPDŠ a třídní učitelé na třídních schůzkách. Úzce
spolupracoval s rodiči se sociálně znevýhodněnými se snahou pomoci řešit situaci
v rodině s ohledem na zájmy dětí v úzké vazbě na pracovnici OSPODU.
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9 VÝSLEDKY
ČINNOSTI
9.1

INSPEKČNÍ

A

KONTROLNÍ

Inspekční činnost
V tomto školním roce Česká školní inspekce inspekční činnost na místě neprovedla.
Inspekční činnost probíhala v průběhu školního roku formou elektronického
zjišťování.

9.2

Kontrolní činnost
V září a v květnu proběhla kontrola BOZP a PO v celé školní budově. Nebyla zjištěna
žádná závada. V lednu proběhla kontrola Krajskou hygienickou stanicí územní
pracoviště Rakovník na plnění povinností provozovatele stravovacích služeb
v provozovně ŠJ, v průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne 31. 1.2020
proběhl interní audit systému HACCP ve školní jídelně. Vlastním auditem nebyly
zjištěny žádné závažné neshody. V červenci se uskutečnila kontrola z VZP, nebyly
zjištěny žádné závady. Finanční komise obce Čistá provedla veřejnoprávní kontrolu na
místě v měsíci prosinci a v srpnu. V kontrolovaných agendách nebyly zjištěny
nedostatky.
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10 KONTROLNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
10.1 Hospodaření školy v roce 2019
Rozbor hospodaření školy v roce 2019 je uveden v tabulce.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Údaje z Výkazu zisku a ztráty
hlavní činnost

náklady celkem
-mzdy
-ostatní osobní náklady

-pojistné, FKSP
-učebnice, učební pomůcky a
potřeby
-ostatní provozní náklady

13 116 461
8 311 021
2 721 861
203 250
64 336

doplňková
činnost

celkem

554 939 13 671 400
120 301
8 431 322
40 769
2 762 630
2 911
206 161
0
64 336

1 815 993

390 958

2 206 951

výnosy celkem
v tom - dotace
-zúčtování fondů
-ostatní výnosy

13 116 564
12 294 122
0
822 442

577 118

13 693 682

Hospodářský výsledek

103

22 179

poskytnuto

Poskytnuté neinvestiční dotace
celkem

z toho: od zřizovatele

577 118

použito

12 294 122 12 294 122
1 550 000

1 550 000

8 311 021
2 721 861
203 250

8 311 021
2 721 861
203 250

97 640
22 179
724 802

97 640
22 179
724 802

22 282
vratka
dotace

0

1. přímé výdaje:

a) platy
b) ostatní osobní náklady
c) ostatní ( pojistné+FKSP+ONIV)
2. další dotace

- od rodičů (školné)
- z DČ
- ost. příjmy

poskytnuté investiční dotace
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Tvorba a užití peněžních fondů
stav
k 1.1.2019

Fond odměn
124 404,16
FKSP
168 378,81
Rezervní fond, dary
0
Investiční fond
100 214,47

tvorba

použití

stav
k 31.12.2019

0
0
163 046,00 157 173,00
15 793,00 11 075,00
45 147,00 19 378,00

124 404,16
174 251,81
4 718,00
125 983,47

10.2 Finanční prostředky získané z projektů, grantů a darů ve školním
roce 2019/2020
Škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, název
výzvy ZŠ a MŠ Čistá/šablony II. Fyzická realizace projektu: 1.9.201931.8.2021. Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí a žáků, podpora
extrakurikulárních aktivit. Na realizaci všech aktivit škola získala dotaci 531
819,-Kč od poskytovatele MŠMT.
Dotaci ve výši 5 418 611,90,- Kč získala škola na projekt „Vybudování světa
techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ“. Projekt byl realizován za
spoluúčasti zřizovatele v období 11/2019 – 02/2020. Poskytovatelem projektu
bylo Ministerstvo pro místní rozvoj – IROP.
Za finanční spoluúčasti zřizovatele školy proběhla v období 07/2020-08/2020
realizace projektu „Rekonstrukce 3. nadzemního podlaží v budově ZŠ. Dotační
titul vypsalo Ministerstvo financí. Škola získala dotaci ve výši 2 829 507,-Kč.
Škola získala finanční prostředky z ESF projekt MAP Rakovník na realizaci
Sférického kina.
Finanční dary škole poskytly firmy Agro Javorna Čistá a Zemní práce Rudolf
Paul.

10.3 Finanční prostředky získané z pronájmů
V období od září 2019 – srpen 2020 získala škola z pronájmu tělocvičny
celkem 10150,-Kč.
Od září 2014 členové a oddíly registrované
v Tělovýchovné jednotě Čistá, z.s. mají po dohodě se zřizovatelem pronájem
tělocvičny zdarma. Prostory učeben a ostatní prostory byly pronajímány bez
úplaty.

10.4 Celkové mimorozpočtové finanční prostředky získané školou ve
školním roce 2019/2020
mimorozpočtové finanční prostředky získané školou
pronájem tělocvičny a hřiště
školní jarmark
sběr surovin
Školní akademie, vstupné

částka
10 150
6 092
8 259
-
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11 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY
11.1 Třídy, učebny a další prostory
Ve školním roce 2019/2020 bylo pro výuku k dispozici:
 6 učeben kmenových
 5 učeben odborných - učebna přírodních věd, počítačová učebna, školní dílna,
cvičná kuchyňka, keramická dílna, učebna výtvarné výchovy
 tělocvična a hřiště s umělým povrchem
 dvě samostatná oddělení školní družiny
 kabinet NŠ
 kabinet výchovného poradce
 kabinet přírodních věd
 herna (ložnice) MŠ
 jídelna (pracovna) MŠ
 menší herna
 kabinet na pracovní materiál MŠ
Stavební úpravy
V rámci projektu „Svět techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ“ se zajistilo
vybudování odborných učeben (počítačová učebna, školní dílny, školní kuchyňka).
Součástí projektu bylo i vybavení výukovými pomůckami a nábytkem. Byla zajištěna
bezbariérovost ZŠ (schodolez). Došlo také k úpravě zadního traktu a příchodu k ZŠ,
včetně výsadby zeleně. Zrekonstruovali se sprchy a vybudovala se bezbariérová
toaleta.
Dalším uskutečněným projektem byla „Rekonstrukce 3. nadzemního podlaží“, došlo
k přestavbě čtyř učeben a kanceláře hospodářky. Během rekonstrukce byla zajištěna
kompletní výměna radiátorů, podlah, elektroinstalace a elektrických rozvodů, oprava
zdí a nová výmalba. Jedná se o klasické kmenové třídy. Dále byl vybudován kabinet
pro 3. nadzemní podlaží.
Za finanční podpory zřizovatele byla rekonstruována kancelář výchovného poradce a
zástupce ředitele školy, dále proběhla výměna vodovodního rozvodu ve školní kuchyni
a obkladů v učebnách 3. nadzemního podlaží, ve školní družině a ve školní jídelně.

11.2 Technické vybavení školy
Součástí projektu „Svět techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ“ byla vybavena
výukovými pomůckami počítačová učebna, školní dílna, učebna přírodních věd a
školní kuchyňka. Vše za spolupráce zřizovatele.

11.3 Údaje o předložených projektech realizovaných a financovaných
z cizích zdrojů
Škola se zapojila do projektu „Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd
pro ZŠ“. Realizace projektu proběhla 2019/2020.
Projekt „Rekonstrukce 3. nadzemního podlaží“ se uskutečnil 07/2020 – 08/2020.
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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 byla projednána a
schválena školskou radou dne 12. října 2020
V Čisté dne 1.září 2020
Ing. Marie Kruntová
ředitelka školy
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