 A/ Charakteristika školy

 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno
 Adresa školy: Nová ulice č.8, 273 74 Klobuky
 Typ školy: Základní škola s l. a 2. stupněm, Mateřská škola
 IČO: 75032848
 IZO: l02 l02 4l4
 Právní forma: škola s právní subjektivitou
 Datum zařazení do sítě škol: 27.3.l996
 Název a adresa zřizovatele: Obec Klobuky, ulice 9.května č.62
 Školská zařízení, která jsou součástí školy:
- pracoviště školní družiny – v budově školy
- odloučené pracoviště mateřské školy a školní jídelny a výdejny
 Věkové rozpětí žáků základní školy: 6 - l5 let
 Věkové rozpětí žáků mateřské školy : 3 - 6 let
 Počet ročníků: 9
 Počet tříd: 8
 Počet oddělení se spojenými ročníky: 2
 Počet oddělení školní družiny: 1
 Počet tříd mateřské školy: 4
 Přípravná třída : 1

 Stupeň vzdělání: Základní
 Vyučovací jazyk: Český
 Celkový počet žáků: 81
 Průměrný počet žáků ve třídě: 11
 Počet žáků ve třídách MŠ: 76
 Celkový počet zaměstnanců školy: 25
 Počet pedagogických zaměstnanců: 17
 Počet provozních zaměstnanců : 8
 Ředitelka školy: Daniela Doskočilová
 B/Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR
 Organizace l.stupně ZŠ: l.-5.ročník,

1. pololetí
2. pololetí

3 třídy
3 třídy

Všichni žáci se vzdělávali podle ŠVP „ Tvoříme společně školu“ č.j.83/13

Organizace 2. stupně ZŠ: 6.-9.ročník, 5 tříd ( 1 speciální)

V šestém až devátém ročníku podle ŠVP „ Tvoříme společně školu“ č.j.83/13

 C/Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a

způsobilosti
 Ředitelka školy:
Daniela Doskočilová 2.st.- On

23 let praxe

 Vyučující l.stupně:
Martina Miltrová

1. st. (studující)

16 let praxe

Alena Slivoňová

učitelka (studující)

12 let praxe

Monika Krobová

asistentka s kvalifikací

11 let praxe

Helena Kliková

asistentka

5 let praxe

Dagmar Machálková

učitelka (spec. pedagog)

18 let praxe

Radka Hartmanová

1.stupeň

13 let praxe

 Vyučující 2. stupně:
Mgr. Lenka Janovská

sociální ped.

17 let praxe

Bc. Luboš Ondráček

učitel

Soňa Šumová

učitelka (spec. pedagog)

Monika Krobová

asistentka s kvalifikací

11 let praxe

Jindřich Vodňanský

učitel,trenérství

12 let praxe

13 let praxe
8 let praxe

 Vyučující ve školní družině:
Monika Krobová

11 let praxe

 Nepedagogičtí zaměstnanci školy:
Eva Oliberiusová

uklízečka ZŠ

Martina Krumphanzlová

ved.šk.jídelny

Vaňková Stanislava

kuchařka ZŠ

Černý Václav

školník,topič

Plašingerová Jana

pomocná kuchařka

 D/Údaje o přijímacím řízení na střední školy,střední odborná učiliště a

učiliště
 Počet vycházejících žáků: 10
9.tř.

-

2 žáci odešli na střední školy, 5 žáků do učebního oboru

8. tř

-

1 žákyně ze sociálně znevýhodněného prostředí nestuduje , 1
žákyně učební obor

7. tř

-

2 žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí nestudují

 E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
V průběhu školního roku 2013/2014 byli žáci hodnoceni známkami. Výsledky žáků lze
označit za průměrné, v rámci prvního stupně mělo vyznamenání 28 žáků, v rámci druhého
stupně 3 žáci. Celkem neprospělo 5 žáků z druhého stupně, jeden žák opakuje první třídu.

Účast žáků v soutěžích a olympiádách:
Název soutěže:

Klokan

Mladý zdravotník
Helpík

Předmět,zaměření:

matematika

ČSČK
první pomoc

Turnaj ve vybíjené a atletické závody na ZŠ Velvary

v rámci ZŠ, 3.místo v kategorii
Kadet na okrese
účast 3. - 5. třída, 7 a 9.třída
Kladno
soutěž v poskytování první pomoci Praha

Sběr starého papíru – spolupráce se Středočeskými sběrnými surovinami
Sběr elektrospotřebičů (environmentální výchova) – aktivity v rámci projektu Ekovin

 F/Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena inspekce Českou školní inspekcí.
Byla provedena kontrola projektu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků
středočeského kraje pracovníky kraje, výsledek kontroly byl bez problémů.

 G/Údaje o školních aktivitách
 a/Zájmová činnost na škole
l/Zájmové kroužky vedené pedagogickými pracovníky
----------------------------------------------ZK Taneční
ZK Turistický
ZK Keramický kroužek
ZK Sportovní
ZK zdravotnický

 b/Kulturní vystoupení našich žáků na veřejnosti

Rozsvěcení vánočního stromu

- tradice recitačního vystoupení byla přenesena na
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu společně
s obyvateli obce Klobuky spojené s lampionovým
průvodem a vánočním trhem

Ukončení školního roku

- slavnostní ukončení školního roku a rozloučení
s vystupujícími, pasování předškoláků na školáky,
předávání pochval za školní práci na zahradě
školy za účasti zástupců zřizovatele školy spojené

s kulturním vystoupením žáků.

 c/ Besedy a exkurze pro žáky pořádané školou
Botanická zahrada Praha – exkurze s programem
Botanická zahrada Praha – exkurze, plavba lodí po Vltavě
Červený kříž – poskytování 1.pomoci
Národní galerie Praha – I. stupeň
Beseda Sibiř – oblast mnoha tváří
Beseda Helpík – poskytování 1.pomoci
Židovské muzeum – exkurze Praha
Národopisné muzeum – exkurze Praha
Mistrovství ČR 2013 v boulderingu – účast na doprovodných akcích
 d/ kulturní a vzdělávací akce zajištěná školou pro žáky
Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
Mikulášská nadílka pro žáky, kterou připravili žáci 9.ročníku
Městské divadlo Slaný – Kašpárek v pekle
LVVZ Albrechtice v Jizerských horách,
Škola v přírodě Desná v Jizerských horách
Noc s Andersenem – ve spolupráci s knihovnou Klobuky
Veletrh vzdělávání Kladno
Lezecká stěna Slaný
Čarodějnický rej
Zdravá výživa
Hry třetího tisíciletí – 3 denní sportovní setkání na Jesenici (ZŠ Velvary, ZŠ
Libušín, ZŠ Slaný, Palackého, SVP Slaný)
 Projektové dny:

Prázdninové toulky
Klobucké dýňování
Den otevřených dveří
Noc s Andersenem
Oslava Dne dětí, velikonoce ve třídách 1. stupně

 Škola od března 2012 realizovala do prosince 2013 projekt OPVK „ Zvyšování
kompetencí pracovníků škol Středočeského kraje“ .
 Škola se zúčastnila projektu Projekt Gender je všude kolem nás, absolvovala
genderový audit a cyklus víkendových školení

 H) zlepšování pracovních podmínek školy ve školním roce
2013/2014

V rámci zlepšování pracovních podmínek ve škole byl konec školního roku ve znamení
příprav na půdní vestavbu polytechnické třídy. Dále v průběhu prázdnin došlo na kompletní
výměnu radiátorů ústředního topení, vymalování budovy školy a výměnu podlahové krytiny
ve třech učebnách a sborovně. Současně byl vyměněn nábytek v ředitelně a částečně
inovováno zařízení sborovny. V prostorách mateřské školy zřizovatel realizoval výměnu oken
a zateplení staré části budovy. Stará třída mateřské školy prošla rekonstrukcí podlah a byla
vybavena novým nábytkem. Díky pracovnímu úsilí všech se podařilo veškeré stavební práce
dokončit do začátku nového školního roku, který jsme mohli začít v kompletně vymalovaných
a zrekonstruovaných prostorách.

 I)Údaje o činnosti školní jídelny
Školní jídelna s kuchyní připravuje obědy pro žáky základní školy, zabezpečuje
stravování dětí v mateřské škole a od 1.1.2003 vaří také pro cizí strávníky – důchodce,
obyvatele Klobuk, zaměstnance ostatních firem v Klobukách
Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny s vedoucí kuchařkou s ohledem na dodržování
zásad zdravé výživy, plnění spotřebního koše dle vyhlášky 48/93Sb. a zásad hospodaření ve
školních jídelnách.
Vzhledem k rostoucímu počtu strávníků byla přijata na poloviční úvazek další kuchařka, která
vnesla do skladby jídelníčku novinky ze své minulé praxe.
V rámci zlepšování pracovních podmínek byla školní jídelna v průběhu prázdnin kompletně
vymalována, byla dovybavena novým nerezovým nábytkem, tak aby splňovala náročné

hygienické předpisy. Kapacita jídelny, která činí 200 jídel denně je takřka plně využívána,
navíc bylprovoz rozšířen o výdejnu pro odloučenou třídu mateřské školy.

 J) Údaje o činnosti mateřské školy
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4. Údaje o zařazení dětí do předškolního zařízení
5. Údaje o výsledcích vzdělávání pedagogů
6. Údaje o výsledcích ČŠI

7.

Údaje o akcích školy

1. Charakteristika školy
Název a adresa školy:
Mateřská škola Klobuky, Nová 181,Učitelská 136, 273 74 Klobuky

Provozovatelem školy je:
Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno
Nová 8, 273 74 Klobuky, příspěvková organizace.

Mateřská škola je její součástí s odloučeným pracovištěm v Klobukách, Nová 181 a
Učitelská 136.
Zřizovatelem školy je:
Obec Klobuky
Provoz školy je:
od 6.30 do 16.00 hod.
Provoz

mateřské

školy

byl

částečně redukován

v době

podzimních, vánočních,

pololetních, jarních, velikonočních a hlavních prázdnin z důvodu menšího počtu dětí.

2. Výchovně vzdělávací proces
S dětmi pracujeme

podle Rámcového programu s vypracovaným školním programem

s názvem „Hrajeme si od jara do zimy – barevné korálky“. Tento školní program vychází
z práva každého dítěte na výchovu a vzdělání, výchovu dětí předškolního věku ke zdravému
životnímu stylu a vytváření podmínek k všestrannému rozvoji dítěte. Bere v úvahu finanční
možnosti školy i specifické místní podmínky, ve kterých je vzdělávací program realizován.
Program byl sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání a zahrnoval
všech 5 oblastí Rámcového programu.
Naším hlavním a dlouhodobým cílem je pomáhat dětem k jejich rozvoji, k porozumění
okolnímu světu a k řešení běžných situací, ve kterých se ocitají nebo které je
nevyhnutelně čekají.
Na tento cíl pak navazují cíle krátkodobé, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti dítěte
podle 5 oblastí RVP PV.
Podle ročního plánu práce, kde jsou zvolena daná témata na každý měsíc a týden, které bylo
možno v průběhu roku měnit a doplňovat dle potřeb a zájmu dětí si učitelky vypracovávaly
své týdenní plány, které obsahovaly nejen vybrané činnosti, ale i cíle, které danou činností

chtějí plnit a které směřovaly k vytyčeným cílům, daným ŠVP. Pro spokojenost dětí i
dospělých jsme se snažily, aby každodenní program byl pestrý, plný prožitků a zábavy,
zařazovaly jsme zajímavé a praktické činnosti, divadelní představení a akce pro děti.
Celý školní rok jsme se všichni společně snažili i ve spolupráci s rodiči připravit pro děti co
nejvíce dnů plných radosti, nových zážitků, poznatků a dětských úsměvů. Získané zkušenosti
budeme využívat v naší práci s dětmi i v nadcházejícím školním roce.
V rámci přípravy na vstup do mateřské školy, probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách
setkání dětí s rodiči v prostorách školky a nenásilnou formou ke zvykání na prostředí MŠ.
Děti se zúčastnily společně s 1. a 2. třídou plaveckého výcviku, školy v přírodě v Desné
v Jizerských horách a zimní školy v přírodě v Albrechticích v Jizerských horách,
navštěvovaly kroužek keramiky, tance, anglického jazyka a turistický kroužek.

Věcné podmínky:
- mateřská škola má dostatečné prostory pro stanovenou kapacitu dětí
- uspořádání odpovídá požadavkům pro pobyt předškolních dětí
- vybavení hračkami, pomůckami, materiálem, literaturou je průběžně doplňováno a
obnovováno
- téměř všechny hračky jsou umístěny v dosahu dětí
- ve třídě a šatně je prostor pro výstavky dětí
- školní zahrada je udržována, přizpůsobena pro pobyt dětí venku
- vnitřní i vnější prostory splňují požadavky bezpečnostních a hygienických norem, probíhají
pravidelné revize veškerého náčiní

Organizace:
- v době přímé práce s dětmi se učitelky plně věnují dětem a zajišťují plnění školního
vzdělávacího programu
- denní režim je přizpůsoben programu a je variabilní
- maximální individuální péče je věnována nově nastupujícím dětem a dětem s odloženou
školní docházkou
- při realizaci programu je uplatňována vyváženost spontánních a řízených činností
- jsou organizovány jak frontální, tak skupinové a individuální činnosti

Řízení mateřské školy:
- písemně jsou zpracovány povinnosti jednotlivých pracovnic
- informační systém pro zaměstnance – osobní jednání
- vedoucí učitelka mateřské školy ve spolupráci s učitelkou vypracovává pedagogické
dokumenty – např. Školní vzdělávací program, plán akcí …
- pedagogické pracovnice mají potřebnou kvalifikaci
- pedagogické pracovnice se vzdělávají formou samostudia, účastní se vzdělávacích kurzů
pořádaných školou a dalšími vzdělávacími institucemi
- učitelky jsou zodpovědné za profesionální jednání a chování

3. Přehledné údaje o zaměstnancích
Na škole pracují 4 pedagogické pracovnice na plný úvazek, jedna na poloviční, 1 asistentka
pedagoga. Všechny splňují požadované pedagogické vzdělání.
Říčková Jiřina – vedoucí učitelka
- základní vzdělání, SPgŠ Beroun
- délka praxe 30 let
- zodpovídá za výchovu dětí, zaměstnance mateřské školy, za plnění stanovených povinností,
zpracování školní dokumentace
Niemsová Naděžda – učitelka
- základní vzdělání, SPgŠ Litoměřice
- délka praxe 24 let
- zodpovídá za výchovu dětí a za plnění stanovených povinností ( písemné zpracování)
Koudelková Naděžda – učitelka od 1.10.2008
-

vzdělání SPgŠ Litoměřice

-

délka praxe 45 let

-

zodpovídá za výchovu dětí a za plnění stanovených povinností (písemné
zpracování)

Kliková Vendula – učitelka
- základní vzdělání, SŠ sociálně správní Kladno
- délka praxe 3 roky
- zodpovídá za výchovu dětí a za plnění stanovených povinností ( písemné zpracování)
Zázvorková Marcela – učitelka
- základní vzdělání, SPgŠ Litoměřice
- délka praxe 20 let
- zodpovídá za výchovu dětí a za plnění stanovených povinností (písemné zpracování)

Kalíková Marie – školnice, uklízečka
- základní vzdělání
- zodpovídá za čistotu školy a okolí, praní prádla pro mateřskou i základní školu, za opravu
prádla mateřské školy
Hanzlíková Irena – školnice, uklízečka, pomocná kuchařka
- základní vzdělání
- zodpovídá za čistotu školy a okolí, zimní úklid chodníků, pracuje na částečný úvazek ve
školní jídelně

4. Údaje o zařazení dětí do předškolního zařízení
V letošním školním roce 2013/2014 bylo na škole zapsáno 76 dětí ve věku od 3 do 6 let.
V tomto školním roce nastoupilo do Základní školy Klobuky 11 dětí, do přípravné třídy
základní školy 10 dětí.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání pedagogů
V průběhu školního roku pokračovalo vzdělávání učitelek v rámci projektu školy Zvyšování
kompetencí pracovníků škol středočeského kraje.

6. Údaje o výsledcích ČŠI
V letošním školním roce 2013/2014 naši mateřskou školu ČŠI nenavštívila.

7. Údaje o aktivitách školy
Na škole probíhalo několik zájmových kroužků :
keramický, turistický, taneční, anglický jazyk a výuka plavání dětí MŠ
Děti se zúčastnily zimní školy v přírodě v Albrechticích v Jizerských horách a letní školy
v přírodě v Desné v Jizerských horách.
Další akce pro děti :
5x ročně návštěva divadla I. Lhotákové v MŠ, návštěva planetária, návštěva divadla Lenky
Rajfové v MŠ , návštěva botanické zahrady + plavba parníkem po Vltavě, výlet vlakem na
Peruc
Akce pro děti a rodiče :
Dýňování, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Maškarní karneval, Den čarodějnic, besídka
ke Dni matek, oslava Dne dětí, Slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky se šerpováním

 Stručná koncepce rozvoje školy
Zaměřit se na rozvíjení schopností a dovedností žáků prvního stupně školy tak, aby do
budoucna byla zabezpečena kvalita vzdělávání s ohledem na potřeby dětí a požadavky
rodičů. Dosáhnout takového počtu dětí ve třídě, aby mohly třídy 1. stupně realizovat
vzdělávání bez nutnosti spojování tříd. Následně se zaměřit na zvyšování odbornosti
vyučujících školy. Realizovat i nadále princip individuální integrace dětí se zdravotním
postižením, v případě většího počtu těchto dětí realizovat existenci speciální třídy
v závislosti na potřebách a charakteru zdravotního postižení dětí. Umožnit tak těmto dětem
vzdělávání v místě bydliště. Škola je zapojena do projektu Férová škola.
Zrealizovat alespoň 3 projektové dny pro žáky školy, jejichž tematika bude navazovat na
výuku, výjezd na školu v přírodě v letním a zimním období. Nadále zkvalitňovat spolupráci
při mimoškolních aktivitách s třídami MŠ, jejich zapojení do společných akcí zejména s
družinou a žáky I. stupně. V rámci této aktivity se v průběhu školního roku budou předškolní
děti seznamovat s prostředím školy – kroužek keramiky v prostorách školy vedený učitelkou
školy umožňuje lepší adaptaci na školní prostředí. Nadále pokračovat v tradici společných
hodin předškoláků a prvňáčků v druhém pololetí školního roku 2014/2015.
Z hlediska zvyšování počtu žáků ve škole byla podána žádost o dotaci na další stavební
úpravy ve škole – vybudování nové učebny v prostorách bývalé kotelny a kompletní
rekonstrukce tělocvičny školy. Tím by se měl zajistit dostatek vhodných učeben pro
vzdělávání žáků základní školy. Ze stejného důvodu bychom v prostorách školní zahrady rádi
vybudovali venkovní třídu, který by sloužila jak žákům školy, tak i dětem z mateřské školy.

V Klobukách, dne 30.9.2014

Daniela Doskočilová
Ředitelka ZŠ a MŠ Klobuky, okres Kladno

