Výroční zpráva školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚTOV
2018-2019

Základní informace o škole
Název a sídlo školy:

Základní škola Chotětov, okres Mladá Boleslav
Husovo náměstí 7
Chotětov

Kontakt:

294 28

326 395 346
773 694 040
777 818 795

IČ:

70993700

RED-IZO:

600048969

IZO:

102326509

Škola sdružuje:

základní školu:

kapacita 75 žáků

školní družinu:

kapacita 30 žáků

Ředitelka školy:

Mgr. Lenka Tirpáková
lenka.tirpakova@zschotetov.cz

Web školy:

www.zschotetov.cz

Datová schránka:

6fbmkbz

Zřizovatel
Název a sídlo:

Městys Chotětov
Husovo náměstí 31
Chotětov

Kontakt:

294 28

326 395 232
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Charakteristika školy
Základní škola v Chotětově byla ve školním roce 2018-2019 organizována jako
trojtřídní s jedním oddělením družiny v jedné budově.
Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol, předškolních a školských
zařízení s účinností od 1. ledna 2003 s názvem Základní škola Chotětov, okres
Mladá Boleslav.
Na škole bylo ve 4. a 5.ročníku vyučováno podle ŠVP „Naše škola“, 1. 9. 2013,
školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. V 1., 2. a 3. ročníku bylo
vyučováno dle upraveného ŠVP „Naše škola“, 1.9. 2016, školní vzdělávací
program pro základní vzdělávání.
Od třetího ročníku je vyučován anglický jazyk.
Ve školním roce 2018/2019 byly 3 žáci vyučováni dle Individuálního vzdělávacího
plánu, který byl doporučen Pedagogicko-psychologickou poradnou.
Na škole působí spolu s paní ředitelkou 3 paní učitelky a 1 paní vychovatelka ŠD.
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Zaměstnanci školy
Pedagogičtí zaměstnanci
Ředitelka škola

-

Mgr. Lenka Tirpáková

Třídní učitelé

-

Mgr. Klára Kasper
Lucie Raclavská
Mgr. Veronika Rudolfová
Bohuslava Richtrová

Vychovatelka ve školní družině

Marcela Nežerková

Nepedagogičtí zaměstnanci
Hospodářka

Zdena Krausová

Účetní

Ing. Ilona Havlová

Školnice, uklízečka, topička

Dana Kernerová
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P ř e h l e d o p o č t u ž á k ů na konci školního roku
Počet žáků celkem

Dívky

49

Chlapci
20

19

Třídní učitelka

Ročník Počet
žáků

Bohuslava Richtrová

1.

9

6

3

Mgr. Klára Kasper
2.
Lucie Raclavská od 4.2. 2019
Mgr. Veronika Rudolfová
3.

14

2

12

12

4

8

Mgr. Veronika Rudolfová

4.

7

4

3

Mgr. Klára Kasper
Lucie Raclavská od 4.2.
2019

5.

7

4

3

49

20

19

Dívky

Chlapci

Počet tříd

3

Počty žáků

I.třída

3., 5.ročník

19

II.třída

2., 4.ročník

21

III.třída

1.ročník

9

Průměrný počet žáků na ročník

10

Průměrný počet žáků na třídu

16
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Počet žáků v naší škole se již několikátým rokem drží na podobné hodnotě,
průměrný počet na třídu je vyhovující a my tak nemusíme žádat zřizovatele o
výjimku.
Školu navštěvují žáci z Chotětova, Hřivna, Velkých Všelis a Sedlce. Někteří rodiče
budoucích prvňáčků volí školu buď v dostupnosti místa svého pracoviště nebo
školu plně organizovanou. Velký vliv na odliv žáků má také plně organizovaná
škola v Bezně, vzdálená pouze 4 km.
Abychom veřejnosti ukázali, že dokážeme být stejně kvalitní, jako plně
organizovaná škola, pořádáme dny otevřených dveří, setkání s rodiči, adventní
vystoupení, prezentujeme se na obecních vývěskách a jiných akcích. Naši žáci se
účastní sportovních a recitačních soutěží, nabízíme spoustu mimoškolních aktivit
a různé druhy prožitkového učení.
Také v tomto školním roce jsme pro naše žáky uspořádaly čtyřdenní školu
v přírodě.
Vedeme děti ke vztahu k přírodě, ke zvířatům, k sobě samým, ke vztahu k poezii,
četbě, divadlu a hudbě.
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Výchova a vzdělávání
Proces výchovy a vzdělávání probíhal v souladu s plněním plánu práce, který byl
pečlivě sestaven celým pedagogickým sborem dle předchozích zkušeností,
možností a nabídek. V průběhu školního roku byl také individuálně doplňován dle
aktuálních nabídek vhodných k výchově a vzdělávání žáků na 1.stupni základní
školy.
Žákům byly od září nabídnuty mimoškolní aktivity- kroužky, a to:
 Podpora přípravu na vyučování

Mgr. Klára Kasper
Mgr. Veronika Rudolfová
Bohuslava Richtrová

 Myslivost – přírodovědný kroužek

Mgr. Veronika Rudolfová

 Flétna-dechová cvičení

Mgr. Lenka Tirpáková

 Literárně dramatický kroužek

Bohuslava Richtrová

Naše škola se již několikátým rokem zapojuje do projektu Školní mléko, jehož
cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Každý žák dostane 1 neochucené mléko týdně zdarma. O řádný chod a distribuci
mlíček se stará paní vychovatelka, Marcela Nežerková.
Dále jsme také zapojeni do projektu Ovoce do škol, jehož cílem je opět podpora
zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Stejně jako u mléka, dostávají
naši žáci týdně 1kus nebo balíček ovoce, zeleniny nebo pitíčko. O tento projekt se
stará paní školnice, Dana Kernerová.
2x za rok mají žáci možnost ochutnat exotické druhy ovoce, z přiložených letáčků
se o nich něco dozvědět a případně je dále zpracovat.
Oba tyto projekty pravidelně zařazujeme do vzdělávání formou celodenních
projektových aktivit.
Ve spolupráci s Městským divadlem v Mladé Boleslavi organizujeme 5x ročně pro
naše žáky a jejich rodiče odpolední divadelní představení, nazvané RD2. Zajištění
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autobusové dopravy na představení a doprovod žáků má na starosti paní
vychovatelka, Marcela Nežerková.
Výchovu a vzdělávání na škole odborně zajišťuje pedagogický sbor složený z 3
plně kvalifikovaných vyučujících a jedné paní učitelky, která věkem splňuje
odbornou způsobilost.
Všechny paní učitelky se nadále vzdělávají na kurzech, pořádaných školícími
středisky v Mladé Boleslavi a v Praze.
Absence vyučujících byla minimální, vždy byl zajištěn zástup; nebyl tak nijak
narušen chod vyučování. Ke konci 1.pololetí odešla jedna paní učitelka na
mateřskou dovolenou. Náhrada za ni byla od 4.2. 2019 zajištěna novou vyučující
– dokončující studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.
Ve školní družině působí paní vychovatelka, provoz družiny nebyl ve školním roce
nijak ohrožen či pozměněn‚ ŠD má provoz od 640 do 1600 hodin.
Při absenci žáků spolupracovaly učitelky s rodiči tak, aby žák co nejméně
zameškal. Po nástupu žáků po nemoci jsme se jim věnovaly tak, aby neměli
mezery ve vědomostech. Převážná část rodičů spolupracovala v této oblasti velmi
dobře.
Individuálním přístupem k žákům, pestrostí vyučovacích metod, forem práce a
vhodnou motivací jsme vedly žáky k aktivitě a samostatnosti. Práce na počítačích
při vyučovacích hodinách se těšila stále velkému zájmu. V průběhu roku žáci
pracovali na interaktivních tabulích, které jsme pořídily do všech tříd z financí z
programu Peníze EU do škol ŠABLONY. Zvýšenou péči jsme věnovaly žákům,
kteří měli vypracovaný plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací
plán, a to nejen formou pedagogických intervencí, ale také individuální péčí ať už
v hodinách nebo mimo ně. Naší snahou bylo, aby všichni žáci dosahovali co
nejlepších výsledků dle svých možností a byli co nejméně ovlivněni těmito
potížemi.
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Všechny tyto plány jsou vytvořeny a upravovány podle výsledků vyšetření a
doporučení OPPP, byly sledovány odbornou pracovnicí z pedagogickopsychologické poradny.

Materiálně technické vybavení školy
Škola sídlí v samostatné patrové budově s vybudovaným plynovým vytápěním.
Budova je v dobrém stavu, je udržovaná. Opravy a údržba jsou prováděny
průběžně dle potřeby a finančních možností. Úpravami stále prochází i školní
zahrada, na které můžeme cvičit, trávit tam čas při vyučování i v době svačiny.
Hojně ji využívají žáci při pobytu ve školní družině. Městys Chotětov pořídil
v minulém roce do zahradních prostor nové posezení.
Tělocvična je v budově Radnice, velké hřiště, u kterého jsou různé dětské
prolézačky, pískové hřiště a tenisové kurty, je vzdáleno asi 200 m od školy.
Školní jídelna je součástí areálu MŠ vzdáleného od školy asi 200 m.
Ve spolupráci s Městysem Chotětov se neustále snažíme zlepšovat materiálně
technické zajištění školy, které je již nyní pěkné.
Škola je dobře vybavena audiovizuální technikou, moderními pomůckami a
potřebami pro vyučování. Podle finančních možností tuto vybavenost stále
doplňujeme a aktualizujeme. Snažíme se, aby veškeré finanční prostředky byly
využity co nejefektivněji.
I ve školním roce 2018-2019 byla škola nadále samostatným právním subjektem,
jejímž zřizovatelem je Městys Chotětov. Dobrou spoluprací s ním se nám daří
zvládat úkony spojené s provozem školy. Ekonomicko personální otázky mezd a
účetnictví zpracovávala ředitelka školy Mgr. Lenka Tirpáková a Ing. Ilona Havlová
– účetní na Dohodu o pracovní činnosti.
Psychohygienické podmínky při pobytu ve škole jsou dobré. Žáci mají pitný režim,
ovoce do škol, při vyučování mohou relaxovat při změnách činností na koberci,
mohou využívat i gymnastické míče při sezení v lavicích, za příznivého počasí
STRANA 8

trávili čas svačiny na prostranství před a za školou, vyučování může probíhat i na
školním dvoře se zahradním nábytkem. Škola byla v minulých letech
rekonstruovaná a tím se prostředí ještě zlepšilo. Také v tomto školním roce došlo
k několika úpravám. Ve vstupné hale bylo odstraněno a nově nainstalováno
obložení, které bylo ošetřeno marmolitem. Proběhlo také srovnání a natření
podlahy. V celé budově školy byly vyměněny zářivky.
Celé vnitřní prostředí školy tak výrazně prokouklo, na první pohled chodby i
schodiště působí čistě a upraveně. Učebna č. III. byla zařízena novým nábytkem
a došlo také k výměně všech lavic a židliček za jednomístné.
K výuce jsou také využívány dvě odborné místnosti, jedna z nich je výtvarný
ateliér, který žáci využívají nejen při hodinách pracovního vyučování, ale také v
hodinách anglického jazyka nebo při přípravě pohoštění pro rodiče a přátele školy.
Celý ateliér je tak neustále v provozu, všechny paní učitelky jej ve svých
předmětech se žáky využívají.
Druhou odbornou učebnou naší školy je počítačová učebna, vybavená dvanácti
žákovskými počítači a dataprojektorem. Všechny počítače jsou připojené k
internetu a mají nainstalovány výukové programy. Žáci i učitelé využívají tuto
učebnu nejen k výuce, ale je zde také možnost kopírování.
Žáci jsou vedeni k samostatné práci nejen na počítačích, ale také k vyhledávání
informací v knihách, encyklopediích aj. materiálech, které jsou v této učebně také
umístěny. Počítačová učebna slouží tedy jako školní informační centrum. Jsou
zde shromažďovány knihy pro děti, encyklopedie, časopisy pro žáky i pedagogy.
Vybavení této učebny poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím
vytváří podmínky pro projektové vyučování a globální výchovu.
V každé třídě je nainstalována interaktivní tabule, ke které je připojen počítač s
internetem.
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Vnější kontrolní činnost
Inspekce ČŠI
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla kontrola inspekce ČŠI.

Veřejnosprávní kontrola
V průběhu školního roku 2018/2019 proběhly 2 veřejnosprávní kontroly Městyse.
Obě kontroly ze strany zřizovatele byly bez připomínek.

Kontrola BOZP a PO
Kontrola proběhla v souladu s předpisy, nebyly shledány nedostatky.

Školská rada
Do školské rady byl nově zvolen z řad rodičů pan Jan Doubek.
Školská rada pracuje při škole, sleduje a schvaluje jednotlivé předepsané
dokumenty. Prozatím byly všechny dokumenty schváleny bez připomínek.

Organizace školního roku – hlavní body
Zahájení školního roku připadlo na 3.9. 2018. V tento den nastoupilo do naší
základní školy 45 žáků. V průběhu školního roku se stav zvýšil o 4 žáky.
Zápis do 1. ročníku proběhl 10. 4. 2019. K zápisu se dostavilo 10 žáků, z toho 2
byl udělen dodatečný odklad školní docházky o 1 rok.
Školní rok byl slavnostně zakončen 28. 6. 2019.
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Spolupráce s rodiči
V průběhu školního roku proběhly tři třídní schůzky (září, listopad, duben). Pro
rodiče budoucího 1. ročníku uspořádala škola schůzku v červnu. V případě
nutnosti organizovali učitelé individuální konzultace.

Dotace na provoz školy
Provozní výdaje – Zřizovatel Městys Chotětov


600.000 Kč pro rok 2018



400.000 Kč pro rok 2019

Přímé výdaje na vzdělávání – dotace MŠMT:


3.193.184 Kč za rok 2018



1.226.807 Kč na rok 2019 (leden-srpen)



3.819.476 Kč na celý kalendářní rok 2019

Přímé výdaje zahrnují mzdy, odvody, FKSP, ONIV (učebnice, pomůcky, zákonné
pojištění, nemocenská, OČR).

Dotace
V průběhu září 2018 byla podána žádost o Dotaci na podporu plavání, která byla
schválena v částce 8.590 Kč. Částka byla využita na úplatu za dopravu.
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Hodnocení minimálního preventivního
programu školy
Minimální preventivní program je základním nástrojem pro práci školy v oblasti
prevence rizikového chování u dětí a mládeže a vychází z pokynů MŠMT ČR.
Zahrnuje

aktivity,

které

cíleně

předcházejí

problémům

vzniku

sociálně

patologických jevů, popřípadě minimalizuje jejich dopad a zamezuje rozšíření.
Jeho hlavním cílem je zabezpečit rozvoj osobnostní stránky dítěte, která je
odpovědná za vlastní chování a způsob.
Na realizaci aktuálního programu se podíleli všichni vyučující ve spolupráci s
vedením školy, rodiči, odbornými lektory a organizacemi. Program prolínal
výchovu i vzdělávání během celého školního roku v průběhu vyučování i mimo
něj. Efektivita prevence závisela na práci všech učitelů. Hlavní úlohu plnili třídní
učitelé, kteří vytvářeli a rozvíjeli zdravý vztah v kolektivu třídy. Prováděli
pozorování, řešili přestupky, napomáhali odhalovat a odstraňovat nežádoucí jevy,
jednali s rodiči a informovali vedení školy.
Témata prevence a ochrany zdraví byla realizována především ve výchově ke
zdraví, výchově k občanství, tělesné výchově, v prvouce a přírodovědě.

Zpráva výchovného poradce- ředitelky školy
Výchovné poradenství koordinuje a zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Nová legislativa týkající se vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (Vyhláška č. 27 /
2016 Sb.) je platná od 1. 9. 2016 a na základě této vyhlášky do konce srpna 2018
u všech dětí proběhlo nové či kontrolní vyšetření a stanoven stupeň podpůrných
opatření (PO). Ta ve stupních 1 – 5 konkrétně upravují vzdělávání, školské služby
či zapojení žáků v kolektivu a jejich efektivita je vyhodnocována třídním učitelem
nebo učitelem daného předmětu, kterého se opatření týká vždy jednou za pololetí.
U závažnějších diagnóz je součástí návrhu podpůrných opatření i individuální
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vzdělávací plán (IVP) který je rovněž vyhodnocován. V řadě případů je žákům
ohrožených špatným prospěchem nebo neúspěchem poskytován tzv. Plán
pedagogické podpory (PLPP), který je jakýmsi minimálním stupněm podpory před
vyšetřením v Pedagogicko-psychologické poradně nebo slouží jako dočasná
podpora krátkodobých problémů. Pedagogicko-psychologická poradna v Mladé
Boleslavi rovněž provádí kontrolní šetření a konzultace, sleduje plnění plánů a
doporučení a vedení příslušné dokumentace. Ve školním roce 2018/19 proběhla
kontrola bez připomínek.

STRANA 13

Přehled o prospěchu žáků ve školním
roce 2018/2019
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Počet
žáků
9
14
12
7
7

Prospělo Neprospělo
0
0
3
1
1
2
0
0
1
0

Samé
jedničky Vyznamenání
7
2
5
5
4
5
3
4
1
5

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Počet žáků

Prospělo

Neprospělo
1.

2.

3.

4.

Samé jedničky

Vyznamenání

5.

Počet žáků s diagnostikovanými podpůrnými opatřeními
Ročník

Počet žáků

1.

0

2.

1

3.

0

4.

2

5.

0
3
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Aktivity školy
Žáci 1.-5. ročníku se zúčastnili mnoha exkurzí, kulturních představení, přednášek
a výchovných koncertů, při nichž byly naplňovány výstupy vzdělávacích oblastí,
především

pak

průřezová

témata:

Environmentální

výchova,

Výchova

demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova.

1.podzimní výlet - Mirákulum
Sběr papíru – spolupráce s rodiči
Běh zámeckým parkem v Benátkách nad Jizerou
Divadlo RD2 v Mladé Boleslavi
Drakiáda – akce rodiče a škola
Vítání

občánků

–

spolupráce

s Městysem

Chotětov
Projektový den – dýňování – akce rodiče a škola
Projektový den - Rej strašidel-Učíme se v
maskách
Dětská nota v Mladé Boleslavi
Ptačí svět - Dobrovické muzeum
Pohádka O zatoulané písničce
Vánoční školní jarmark
Mikulášská nadílka – spolupráce s rodiči
Zájezd do předvánočně laděného města - Praha
Botanická zahrada
Vánoční posezení + krmení lesních zvířátek
1.adventní neděle – spolupráce s Městysem
Chotětov
Vánoční fotografování
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Ukázková hodina aerobic
Školní kolo recitační soutěže
Projektový den- ochutnávka ovoce a zeleniny
Dravci – ukázka/beseda
Okresní kolo recitační soutěže v Mladé Boleslavi
Hudba celého světa-hudební beseda
Velikonoční dílna – drátkování 3.,4. a 5.ročník
Velikonoční dílna – drátkování 1. a 2.ročník
Planetárium Praha
Dopravní soutěž na kolech
Posezení ke Dni matek
Fotografování
Canisterapie
Plavecký výcvik v Mladé Boleslavi
Barevný týden
Škola v přírodě Poslův Mlýn
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Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 předkládá

Mgr. Lenka Tirpáková,
ředitelka školy

Ke dni 24.10. 2019
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