ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚTOV

Výroční zpráva

Školní rok 2015 – 2016

Základní škola v Chotětově je organizována jako trojtřídní s jedním oddělením družiny.
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 vyučujeme ve všech ročnících podle ŠVP „Naše škola“, 1. 9. 2013, školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Od třetího ročníku vyučujeme anglický jazyk. Měli jsme 3 integrované žáky, kteří pracovali
podle individuálních plánů.
Na škole působí spolu s paní ředitelkou 3 paní učitelky a 1 paní vychovatelka ŠD.

Přehled

o

počtu

žáků

Počet žáků

41

Počet tříd

3

Průměrný počet žáků na třídu

13,6

I. třída – 4. a 5. ročník

6 a 7 žáků

II. třída – 2. a 3. ročník

6 a 7 žáků

III. třída – 1. ročník

15 žáků

1 oddělení družiny mládeže

Průměrný počet žáků se mírně zvýšil, ale ještě nedosahujeme daného počtu trojtřídky
a zůstáváme školou na výjimku. Dojíždí k nám několik žáků mimo naši spádovou oblast.
V poslední době se objevuje větší migrace žáků, převážně z důvodů stěhování rodiny. Někteří
rodiče budoucích prvňáčků volí školu buď v dostupnosti místa svého pracoviště nebo školu
plně organizovanou. Velký vliv na odliv žáků má i plně organizovaná škola v Bezně,
vzdálená pouze 4 km. V průběhu tohoto roku přibyly 2 žákyně do 1. ročníku, 1 žák do
4. ročníku, 1 žákyně plnila od února školní docházku v zahraničí a zkoušky vykoná na konci
měsíce srpna.

Výchovně vzdělávací práce probíhala v souladu s plněním plánu práce školy. V letošním roce
dokončila paní učitelka Lenka Tirpáková studium na Pedagogické fakultě v Liberci. Slečna
Klára Bartošová se provdala a nyní je Mgr. Klára Kasper. Absence vyučujících byla
minimální a byl zajištěn zástup, který nenarušoval plynulý chod vyučování. To se týkalo
i provozu ŠD, která má provoz do 16:00 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 a 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 i na interaktivních
tabulích, které jsme pořídily do všech tříd z financí z programu Peníze EU do škol
ŠABLONY. Zvýšenou péči jsme věnovaly žákům zaostávajícím, ale i těm nadaným
(i mimo vyučování). Naší snahou bylo, aby všichni žáci dosahovali co nejlepších výsledků dle
svých možností.

Integrovaní žáci byli vyučováni podle svých individuálních plánů, upravených podle výsledků
vyšetření a doporučení OPPP. S dalšími žáky, kteří mají specifické problémy s chováním či
vyučováním, jsme také pracovaly tak, aby byli co nejméně ovlivněni těmito potížemi.

Psychohygienické podmínky při pobytu ve škole jsou dobré. Žáci mají pitný režim (vlastní
pití i možnost zakoupení školního mléka), ovoce do škol, při vyučování mohou relaxovat při
změnách činností na koberci, mohou využívat i gymnastické míče při sezení v lavicích, za
příznivého počasí trávíme čas svačiny na prostranství před a za školou, vyučování může
probíhat i na školním dvoře se zahradním nábytkem. Škola byla rekonstruovaná a tím se
prostředí ještě zlepšilo.
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Ročník

Počet ž.

Samé jedn.

Prosp. s vyzn.

Prospělo

Dostateč.

Neprospělo

1.

15

11

14

0

1

0

2.

6

2

5

1

0

0

3.

7

4

5

2

0

0

4.

5

0

2

1

2

0

5.

7

1

3

3

1

0

Dvacet devět žáků mělo vyznamenání, z toho samé jedničky mělo 18 žáků. Žákyně
1. ročníku, která k nám přišla v průběhu roku a 1. ročník opakovala, byla hodnocena
dostatečně, dále 1 žákyně a 1 žák 4. ročníku a 1 žák 5. ročníku byli hodnoceni také
dostatečně. Žákyně 4. ročníku se vzdělává od února v zahraničí a na konci srpna vykoná
předepsané ročníkové zkoušky na naší škole.

Čtyři žáci 5. ročníku přechází do šestého ročníku ZŠ v Bezně, tři žáci budou pokračovat na
ZŠ v Dolním Slivně. Zápisem prošlo 12 dětí, v září 2016 by nám mělo nastoupit do
1. ročníku 11 dětí, 1 dítě má odklad školní docházky. Na konci roku nám rodiče odhlásili
3 žáky – 2 sourozenci se stěhují, 1 žák přechází do školy s jiným vzdělávacím programem.
Prozatím by mělo být v naší škole v dalším školním roce 44 žáků, čímž bychom se dostali na
požadovaný počet žáků. Vzhledem k výstavbě v obcích Hřivno a Chotětov se očekává další
růst počtu dětí naší školy.
Se záškoláctvím žáků jsme neměly problémy, žáci neměli neomluvené hodiny.

Občasné střety žáků, nepořádnost či neplnění školních povinností a nevhodné chování
a vyjadřování žáků jsme řešily v průběhu roku pohovory se žáky, s jejich rodiči, případně
následným napomenutím nebo důtkou. V několika případech bylo uděleno napomenutí
třídního učitele, důtka třídního učitele, ale i důtka ředitelky školy, za opakované nevhodné
a hrubé chování žáků, za neplnění školních povinností. Snažily jsme se, aby děti byly vedeny
rodinou i školou stejným směrem. Spolupráce s většinou rodičů byla dobrá. Proběhlo však
nepříjemné jednání s rodiči žáka a poté společná schůzka se všemi rodiči. Projednávala se
situace, kdy rodiče, hlavně

matka, dlouhodobě neoprávněně napadala vyučující kvůli

postupům, kterými jsme se snažily řešit výchovné a výukové problémy jejich syna. Po
doporučené návštěvě specialisty se situace podstatně zlepšila.
Výchovné a výukové úspěchy či neúspěchy mohli rodiče konzultovat s učitelkami na třídních
schůzkách i při návštěvách během školního roku. Den otevřených dveří se v letošním roce
uskutečnil pouze v prosinci. Účast rodičů byla dobrá a hodnocení práce a atmosféry při
vyučování bylo kladné.
V průběhu roku jsme spolupracovaly s OPPP a sociálním odborem MÚ v Ml. Boleslavi,
s oddělením Péče o dítě. Spolupráce s MŠ se nadále zmírňuje. Uskutečnily se pouze dvě
návštěvy budoucích prvňáčků ve škole. Děti z mateřské školy měly možnost navštívit školu,
seznámit se se školním prostředím a částečně se zapojit i do vyučování.

Vztah mezi učitelkami a žáky byl převážně přátelský. Žáci byli nenásilně ale důsledně vedeni
k dodržování pravidel společenského soužití, mezilidských vztahů, k ochraně životního
prostředí a zdravému a bezpečnému způsobu života. Naše škola se zapojila do akce „Školní
mléko“, „Ovoce do škol“, „Zdravé zuby“, věnovali jsme se dopravní výchově, požární
ochraně, chování v rizikových situacích, ekologii, sportovním akcím aj.

Mnohými činnostmi při vyučování i mimoškolními akcemi byly děti odváděny
od problematiky kriminality, drog a jiných nežádoucích jevů s ohledem na věk žáků. V těchto
oblastech nemají žáci žádné velké problémy. V čase po vyučování však někteří žáci kouřili.
Na tyto situace jsme rodiče upozornily, se žáky jsme o tom také hovořily.

Své záliby a schopnosti mohli žáci rozvíjet v zájmových kroužcích – výtvarném, vedeným
Mgr. K. Kasper, sportovním, vedeným Mgr. A. Kuchařovou, druhým výtvarným, vedeným
paní učitelkou B. Richtrovou a pohybovým, vedeným Mgr. L. Tirpákovou, 2 kroužky hry na
flétnu, vedené Mgr. L. Tirpákovou. S výsledky práce kroužku pohybového a kroužků hry
na flétnu se mohli rodiče seznámit na kulturních vystoupeních pořádaných školou. Sportovní
kroužek přispěl ke zdravějšímu stylu života. Sportovních soutěží jsme se neúčastnili – nebyly
vyhlášené nebo se nedal sestavit tým podle daných požadavků. Po delší odmlce se uskutečnily
Sporthry pro žáky málotřídních škol, kterých jsme se zúčastnili. Práce výtvarných kroužků
pomohly vyzdobit prostředí školy, veřejnost je měla možnost shlédnout na výstavě.
Úspěšní jsme byli v soutěži společnosti WEGA ve sběru starého papíru a víček od pet lahví,
kde jsme na počet žáků obsadili 3. místo s odměnou Kč 3 000,-. Zapojili jsme se do soutěže
s Bovys – ovoce do škol, ale do dalšího kola jsme nepostoupili.

Přehled

o

účasti

žáků

na

sportovních

akcích a na soutěžích

Drakiáda

říjen

Sběr papíru

říjen

Bruslení

říjen, listopad

Dopravní hřiště 4. a 5. roč.

listopad

Hry na sněhu

leden

Výtvarná soutěž

únor, březen

Recitační soutěž – školní kolo

březen

Dopravní soutěž na kolech

duben

Plavecký výcvik

duben, květen

Sběr papíru

květen

Sporthry málotřídek

květen

Dopravní hřiště 4. a 5. roč.

červen

Přenocování ve škole

červen

Kulturní akce a exkurze
Doksy – výtvarná výstava, parník

září

Rej strašidel

říjen

Podzimní dílna

říjen

Dětská nota, muzeum – Ml. Bol.

listopad

Vánoční Přerov nad Labem

prosinec

Mikulášská nadílka

prosinec

Vystoupení pro veřejnost

prosinec

Den otevřených dveří

prosinec

Vánoční dílna a posezení

prosinec

Vánoční besídka

prosinec

Výchovný program o šikaně

leden

Dětský karneval

únor

Planetárium Praha

únor

Týden s internetem

březen

Knihovna ve škole, v obci, v Liberci

březen

ZOO Liberec

březen

Písnička pro draka - pohádka

březen

Kytarový koncert

březen

Velikonoční dílna

březen

Ekocentrum Brniště /Den Země/

duben

Den matek

květen

Beseda s policií

květen

Zdravá výživa – projektový den

květen

Ochutnávka ovoce a zeleniny / Bovys /

květen

Barevný týden

červen

Matýskovo divadlo / Copak čápy asi trápí?/

červen

Fotografování

červen

Školní výlet Mnichovo Hradiště

červen

V průběhu roku jsme navštívili cyklus podvečerních divadelních představení rodičů s dětmi
v divadle v Mladé Boleslavi. Kulturním programem přispívali žáci i při vítání dětí
na úřadu Městyse. Účastníme se akcí pořádaných pro žáky 1. stupně a pro málotřídní školy,
kterých je ale stále méně.
V průběhu roku jsme se zapojili do akcí pořádaných nadacemi. Žáci si mohli zakoupit
drobnosti a výtěžek z prodeje pomohl potřebným dětem, např. fond Sidus, občanské sdružení
Píšťalka.
Na podporu čtenářské gramotnosti již léta spolupracujeme s distributory knih. Nabídnuté
knihy si mohou žáci prohlédnout a následně zakoupit ve škole. Některé tituly si mohou
objednat podle nabídky.
Po celý rok probíhaly dvě akce: ,,Výročí 50 let večerníčků “, která vyvrcholila soutěží
o nejlepší výtvarnou práci, a „Rádi cestujeme “, kde se žáci podělili s ostatními o poznatky
z cestování po ČR mimo školní akce. Obě akce hodnotíme kladně.
Vánoční vystoupení žáků pro veřejnost a jarní vystoupení pro maminky mělo úspěch.

O akcích školy je veřejnost informována prostřednictvím školních webových stránek
www.chotetov.cz, facebooku, vývěsky ZŠ v obci a na informační nástěnce v budově školy,
někdy využijeme i vyhlášení místním rozhlasem nebo zprávu v oblastním deníku.
Školní rok 2015 - 2016 byl bohatý na akce a hodnotím ho kladně. Budeme se nadále snažit,
abychom tuto úroveň a pestrost práce udržely nebo ještě zvýšily a tím se naše škola stala
přitažlivou pro rodiče a jejich děti.

Materiálně

technické

vybavení

školy

Škola sídlí v samostatné patrové budově s vybudovaným plynovým vytápěním. Budova je v
dobrém stavu, udržovaná. Opravy a údržba jsou prováděny průběžně dle potřeby
a finančních možností. Úpravou prošla 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.
V nadcházejícím roce plánujeme dovybavením těchto prostor novým posezením a dalšími
prvky. 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.
Díky projektu ŠABLONY máme školu vybavenou třemi interaktivními tabulemi a zčásti
novými počítači v učebně. Další počítače byly zakoupeny z prostředků provozu školy –
dotace městyse. V dnešní době probíhá informativní spolupráce s rodiči

stále častěji

prostřednictvím e-mailů, webových stránek i facebooku.
Snažíme se, aby veškeré finanční prostředky byly využity co nejefektivněji.

V letošním roce byla škola nadále samostatným právním subjektem, jejímž zřizovatelem
je Městys Chotětov. Dobrou spoluprací s ním se nám daří zvládat úkoly spojené s provozem
školy. Ekonomicko personální otázky mezd a účetnictví zpracovávala ředitelka školy
Mgr. Alena Kuchařová.

Pracovnice

na

škole

Na škole působilo 5 pedagogických pracovnic – 3 kvalifikované učitelky, 1 nekvalifikovaná
učitelka, jedna kvalifikovaná vychovatelka školní družiny, která si doplnila pedagogické
vzdělání. Účastí na vzdělávacích akcích pořádaných pro pedagogy, samostudiem, četbou
a předáváním

zkušeností se nadále snažíme svou práci zlepšovat.

Prostředky DVPP

přidělené naší škole byly vyčerpány beze zbytku. Výběr akcí je prováděn dle nabídky, potřeb
a zájmů rovnoměrně pro všechny pedagogické pracovnice, financí je však stále méně, sotva
dostačují na základní využití.

Výsledky kontrolní činnosti ve vyučování jsou projednávány na poradách i při rozborech
hospitační činnosti. Kladných poznatků je nadále využíváno, při nedostatcích hledáme
společně lepší řešení či nápravu. Neaprobovanost vyučující se neprojevuje na kvalitě výuky
a výchovy, nahrazuje to dlouholetá praxe a zájem o nové metody ve výuce.
Zájem veřejnosti a rodičů o školu se projevoval účastí na akcích školy pro veřejnost,
spoluprací rodičů se školou ( někteří rodiče pomohli při mikulášské nadílce, při jednotlivých
dílnách, při přenocování ve škole, při Drakiádě, sběru papíru, aj.). Věcné dárky obdržely děti
po několikáté od úřadu Městyse Chotětova a od několika rodičů.
Za tuto spolupráci, zájem a pomoc všem děkujeme a přejeme si, aby spolupráce pokračovala
a rozvíjela se i nadále ke spokojenosti na obou stranách.

Provozní zaměstnanci
Provozní zaměstnankyně D. Kernerová zajišťuje úklid a v topném období vytápění budovy.
V současné době zajišťuje akci „Ovoce do škol“.

Změna ve vedení školy
V letošním roce odchází paní ředitelka Mgr. Alena Kuchařová do starobního důchodu.
Po konkurzu byla jmenovaná na místo ředitelky školy od 1. 8. 2016 paní Mgr. Lenka
Tirpáková. K tomuto datu bude škola předaná.

Inspekce

ČŠI

V letošním školním roce na naší škole neproběhla inspekce ČŠI.
Kontrola zřizovatele o hospodaření byla bez připomínek.
Výsledek kontroly OPPP v Mladé Boleslavi byl také kladný.
Školská rada pracuje při škole i v letošním roce, sleduje a schvaluje jednotlivé předepsané
dokumenty. Prozatím byly všechny dokumenty schváleny bez připomínek.

Výroční zprávu vypracovala Mgr. Alena Kuchařová, ředitelka školy.

V Chotětově

29. července 2016

