Základní škola Černuc, okres Kladno, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
(školní rok 2016/2017)

Datum zpracování: červenec – srpen 2017
Zpracovala: Mgr. Bc. Ivana Hančová, ředitelka školy
Projednáno na pedagogické radě: 28.08.2017
Schváleno školskou radou dne: 26.9. 2017
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1 ZÁKLADNÍÚDAJE
1.1 Škola
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
IZO:
RED IZO:
Organizační číslo školy:
Telefonní kontakt:
E-mail:

Základní škola Černuc, okres Kladno
Černuc 95, Černuc 273 23
750 33 186
031- 750 33 186
102 086 826
600044211
52 401
315 761 302, 739 035 297
zscernuc@seznam.cz

1.2 Zřizovatel
Název:
Sídlo:
IČO:
Organizační číslo obce:
Kontakt:
E-mail:

Obec Černuc
Obec Černuc 17, Černuc 273 23
002 34 257
22 403
315 761 048
ou.cernuc@tiscali.cz

1.3 Údaje o vedení školy

Jméno a příjmení
Funkce
Datum jmenování
Mgr. Bc. Ivana Hančová ředitelka školy od 1.9.2016
Bc. Veronika Šepsová
zástupce v nepřítomnosti ŘŠ
1.4 Adresa pro dálkový přístup

Telefon:
ID datové schránky:
E-mail:
Web:

+420 315 761 302, 739 035 297
gksmkig
zscernuc@seznam.cz
www.zscernuc.cz
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1.5 Charakteristika školy
Základní škola v Černuci je málotřídní škola rodinného typu s 1. až 5. postupným
ročníkem. Jako součást výchovně vzdělávací soustavy je zařazena do rejstříku škol a
školských zařízení. Je školou s právní subjektivitou.
Jsme škola s více jak 150-ti letou tradicí, jejíž velkou výhodou je nízký počet žáků ve
třídě. Díky tomu máme na všechny naše žáčky čas a můžeme s dětmi být ve stálém
kontaktu i během přestávek a volna. Nízký počet žáků umožňuje si s dětmi povídat,
řešit s nimi jejich trable a neduhy, ale i radosti a úspěchy, pohladit a povzbudit,
pomáhat jim, když se zrovna něco nedaří.
Hlavní vzdělávací činnost probíhala v tomto školním roce ve dvou kmenových
třídách.Třídy jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá současným hygienickým a
zdravotním požadavkům. V Každé třídě je nainstalovaná a ve výuce plně využívaná
interaktivní tabule.Stravování žáků a zaměstnanců školy je zajišťováno školní
kuchyní MŠ Černuc.
Naši školu navštěvují děti nejen z Černuce, ale i z těchto lokalit: Nabdín, Hospozín,
Miletice, Uhy, Sazená, Kralupy nad Vltavou.
V prostředí naší malé školy se nám daří úspěšně předcházet sociálně patologickým
jevům jako je šikana, kouření, používání alkoholu, omamných látek, apod. Žáci se ve
třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti k mladším žákům.
Součástí školy je i školní družina. Ranní provoz družiny je od 6:30 do 7:45 hodin,
odpolední provoz družiny je od 12:00 do 16:00 hodin. Činnost ve školní družině je
zaměřena na pravidelné aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru. Veškeré
aktivity ve školní družině mají nejen odpočinkový a relaxační charakter, ale slouží
také k rozšíření, doplnění a upevnění poznatků získaných při výuce.
Významnými aktivitami souvisejícími s výchovně vzdělávací činností a přispívajícími
k rovnoměrnému psychickému a fyzickému rozvoji žáků je ozdravný pobyty v přírodě,
plavecký výcvik, školní výlety, besedy, koncerty, divadelní představení a jiné.
V souladu se školským zákonem a možnostmi školy vytváříme samozřejmě také
podmínky pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané.
Díky působení speciálního pedagoga ve škole a také díky úzké spolupráci s
poradenskými zařízeními máme velmi důkladně propracovaný systém péče o tyto
žáky.

Filozofie naší školy:
Konfucius řekl: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,
tomu rozumím.“
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1.6 Školská rada
Školská rada má 3 členy:
● zástupce za pedagogické zaměstnance – Bc. Veronika Šepsová – předseda
● zástupce zřizovatele – Alena Kutílková – člen
● zástupce rodičů – Nikola Čančíková – člen

2PŘEHLED OBORU VZDĚLÁVÁNÍ
Kód
79-01-C/01

Obor
vzdělávání
Základní škola

Poznámky
Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání

Zařazené
třídy
1.,2.,3., 4., 5.

2.1 Vzdělávací program školy

Název vzdělávacího programu Školní rok 2016/2017 (stav k 30.6.2017)
v ročnících
počet žáků
ŠVP ZV Krok za krokem
1-5
20
Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP ZV) s názvem „Krok za
krokem“. Výchovně vzdělávací program školy vychází z obecných a vzdělávacích
cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu.
Název ŠVP charakterizuje výchovně vzdělávací práci – Krok za krokem vedeme,
provázíme a inspirujeme žáky na cestě za poznáním, získáním schopností, znalostí a
dovedností důležitých pro život. ŠVP je sestaven tak, aby žák získal potřebné
dovednosti a poznatky, poznával žádoucí hodnoty a získal samostatné postoje.
Přispíval k rozvoji žáka a jeho učení v různých oblastech – biologické, psychologické,
interpersonální, socio-kulturní a environmentální.
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3 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Personální obsazení k 30.6.2017
Osobní Funkce
Úvazek
číslo
17446
ředitelka
1,00
17943
učitelka
1,00
17900
učitelka
0,5
18561
vychovatelka, AP
0,6 + 0,5
17847
asistentka pedagoga 0,5
17955
uklízečka
0,7

Stupeň
vzdělání
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ

Pozn.: v personální oblasti došlo ke změnám na následujících pozicích:
- od 1.9.2016 došlo ke jmenování nové ředitelky školy
- od 1.9.2016 nástup Mgr. Alena Ben Slimene – učitelka spojené třídy 3.,4.ročníku
- od 26.9.2016 ukončená pracovní smlouva s vychovatelkou ve školní družině
Eleonorou Pavlovou-Očkovou
- od 11.10.2016 nastupuje Bc. Veronika Šepsová na místo vychovatelky ve školní
družině
- od 28.2.2017 ukončená pracovní smlouva s uklízečkou Zdeňkou Czibikovou
- od 1.3.2017 nastupuje na záskok za dlouhodobou pracovní neschopnost Bc.
Monika Šelová – učitelka spojené třídy 3., 4.ročník
- od 1.5.2017 nastupuje na pracovní místo uklízečky Daniela Hájková
- od 2.5.2017 ukončená pracovní smlouva dohodou s Mgr. Alenou Ben Slimene
- od 3.5.2017 je prodloužená pracovní smlouva Bc. Monice Šelové – učitelka spojené
třídy 3., 4.ročník

3.1 Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Název akce

Datum
uskutečnění
Lektor pro společné vzdělávání 9.3, 23.3, 28.3, 20.4, 4.5.2017
NIDV, Praha
Začínající učitel
25.4.2017
NIDV, Praha
Studium pedagogiky pro
10.9 – 11.2.2017
asistenty pedagoga
VISK, Praha
Pedagog volného času
18.2 – 10.6.2017
JABOK, Praha

Počet
účastníků
1
1
1
1
5
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Datové schránky v praxi škol

27.6.2017
VISK, Praha

1

Pedagogičtí zaměstnanci dle § 24 zákona 563/2004 Sb. čerpali studijní volno
v rozsahu 12 pracovních dnů.

4 ÚDAJE O ZAŘAZENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ
4.1 Zápis žáků k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018

Celkový počet zapsaných Celkový počet odkladů Celkový počet žáků, kteří
žáků do 1. ročníku
nastoupili od 1.9.2017
do 1. ročníků
6
1
5

5 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Celkové hodnocení prospěchu žáků v 1. a 2. pololetí roku 2016/2017 vykazují
následující tabulky:

5.1 Výsledky vzdělávání žáků v 1.pololetí

Třída
Počet Prospěli
Prospěli Neprospěli
I. (1.,2.r) žáků s vyznamenáním
1.ročník 6
5
1
0
2.ročník 5
3
2
0

Třída
II. (3.,4.,5.r)
3.ročník
4.ročník
5.ročník

Počet
žáků
3
3
1

Prospěli
s vyznamenáním
2
1
0

Prospěli Neprospěli
1
2
1

0
0
0
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5.2 Výsledky vzdělávání žáků v 2. pololetí
Třída
Počet Prospěli
Prospěli Neprospěli
I. (1.,2.r) žáků s vyznamenáním
1.ročník 6
3
2
1
2.ročník 5
4
1
0
Třída
II. (3.,4.,5.r)
3.ročník
4.ročník
5.ročník

Počet
žáků
3
4
1

Prospěli
s vyznamenáním
1
1
0

Prospěli Neprospěli
2
3
1

0
0
0

5.3 Absence žáků za 1. pololetí
Třída
Počet Zameškané hodiny/
I. (1.,2.r) žáků z toho neomluvené
1.ročník 6
380/44
2.ročník 5
77/0
Třída
II. (3.,4.,5.r)
3.ročník
4.ročník
5.ročník

Počet
žáků
3
3
1

Průměrná absence
na žáka
63,3/7,3
15,4

Zameškané hodiny/
Z toho neomluvené
105/0
54/0
10

Průměrná absence
na žáka
35
18
10

5.4 Absence žáků za 2. pololetí
Třída
Počet Zameškané hodiny/
I. (1.,2.r) žáků z toho neomluvené
1.ročník 6
395/0
2.ročník 5
102/0
Třída
II. (3.,4.,5.r)
3.ročník
4.ročník
5.ročník

Počet
žáků
3
4
1

Průměrná absence
na žáka
65,8
20,4

Zameškané hodiny/
z toho neomluvené
145/0
240/0
88/0

Průměrná absence
na žáka
48,3
60
88
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6 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
● RECYKLOHRANÍ, projekt MŠMT
● Sběr víček z PET láhví, podpora dítěte s postižením
● Den s IZS
● Divadelní představení v okolních divadlech
● Hallowen
● Posvícení a noc ve škole
● Vánoční besídka ve dvoře OÚ
● Vánoce se seniory v Domově důchodců ve Velvarech
● Velikonoční zvyky a tradice
● Den otevřených dveří

7 KLUB PŘEDŠKOLÁKU KRTEČEK
I v tomto roce pokračoval 1x za 14 dní klub předškoláku Krteček, většinou se ho
zúčastňovaly děti z MŠ Černuc. Ze 12 předškolních dětí přišlo k zápisu 5. Do klubu
chodilo i 1 dítě z MŠ Bříza (bydliště Sazená), který se k nám rovněž zapsal do 1.
ročníku.

8 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Hospodaření školy je součástí ekonomické zprávy vždy za kalendářní rok. Škola je
financovaná jak ze státního rozpočtu prostřednictvím KÚ MSK (přímé náklady na
vzdělávání a ostatní neinvestiční výdaje), tak z příspěvku zřizovatele – obce. Škola
tvoří fond kulturních a sociálních potřeb a rezervní fond.
Hospodářský výsledek za rok 2016 byl zisk ve výši 3 773,59 Kč.

9 ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Tvoří přechod mezi
výukoua pobytem doma. Naše školní družina má jedno oddělení, které navštěvuje 18
žáků.
Činnost družiny není pokračováním školního vyučování, pedagogická práce v ní má
svá specifika a je výrazně odlišná od běžné vzdělávací praxe. Pro děti zabezpečuje
odpočinek, rekreaci i zájmové činnosti. Je vymezena dobou bezprostředně po
vyučování a odchodem dětí domu nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Práce
školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně-vzdělávací činnosti a řídí se
specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného casu.
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Dlouhodobým cílem školní družiny je vést děti k samostatnosti, sebedůvěře,
odpovědnosti a vzájemnému respektování.
Družinový program byl uspořádán do čtyřtematických okruhů: Podzimní bdění, Zimní
snění, Jarní probouzení a Letní hraní.
Měsíční a týdenní plány bylytematicky zaměřeny na Velikonoce, Vánoce, Halloween,
Den matek. K dalším tématům patřilonapříklad: Místo, kde žiji, Podzim, Vesmír, Jaro,
Já a moje tělo, Zdraví, Zdravé jídlo,Cestujeme po ČR, světě.
Děti pracovaly s mapami, atlasy, poznávaly stromy, byliny a živočichy. Oblíbenou
činností se staly kvízy, jejichž soutěžní otázky se vztahovaly k danému měsíčnímu
tématu, například voda, třídění odpadu, poznávání rostlin a živočichu, podzimní
plody a příroda.
V rámci odpočinkových činností děti bavily stolní společenské hry, knihy, časopisy,
kreativní a výtvarné techniky. Oblíbené bylo i stavení z Lega.
Zpráva byla zpracována v souladu s § 11 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů a § 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

V Černuci dne 24.8.2017

Mgr. Bc. Ivana Hančová
ředitelka školy
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