Výroční zpráva o činnosti
Základní školy a Mateřské školy
Klobuky,okres Kladno
ve školním roce 2011/2012

 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: lO2 lO2 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
 Věkové rozpětí žáků základní školy: 6 - l5 let
 Věkové rozpětí žáků mateřské školy : 3 - 6 let
 Počet ročníků: 9
 Počet tříd: 6
 Počet oddělení se spojenými ročníky: 2
 Počet oddělení školní družiny: 1
 Počet tříd mateřské školy: 2
 Přípravná třída : 1

 Stupeň vzdělání: Základní
 Vyučovací jazyk: Český
 Celkový počet žáků: 88
 Průměrný počet žáků ve třídě: 11
 Počet žáků ve třídách MŠ: 38
 Celkový počet zaměstnanců školy: 21
 Počet pedagogických zaměstnanců: 15
 Počet provozních zaměstnanců : 6
 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
4 třídy

Všichni žáci se vzdělávali podle ŠVP „ Tvoříme společně školu“ č.j.125/07

Organizace 2.stupně ZŠ: 6.-9.ročník, 4 třídy

V šestém až devátém ročníku podle ŠVP „ Tvoříme společně školu“ č.j.125/07

 C/Údaje o zaměstnancích školy,jejich kvalifikaci,praxi a
způsobilosti
 Ředitelka školy:
Daniela Doskočilová 2.st.- On

21 let praxe

 Vyučující l.stupně:
Martina Miltrová

1. st.

14 let praxe

Alena Slivoňová

učitelka (studující)

10 let praxe

Soňa Šumová

učitelka (studující)

6 let praxe

Monika Krobová

asistentka s kvalifikací

9 let praxe

Helena Kliková

asistentka( studující)

3 roky praxe

Vendula Kliková

asistentka s kvalifikací

2 roky praxe

 Vyučující 2. stupně:
Mgr.Lenka Janovská

sociální ped.

15 let praxe

Bc. Běla Outratová

učitelka

15 let praxe

Bc. Luboš Ondráček

učitel

12 let praxe

Jitka Břízová

učitelka

12 let praxe

Monika Krobová

asistentka s kvalifikací

8 let praxe

 Vyučující ve školní družině:
Monika Krobová

8 let praxe

 Nepedagogičtí zaměstnanci školy:
Eva Oliberiusová
Martina Krumphanzlová

uklízečka ZŠ
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: 3
9.tř.

-

7 žáků, 1 žákyně nastoupila na střední odbornou školu, 1 žákyně na
učební obor s maturitou, 5 žáků odešlo do učebního oboru

8. tř

-

4 žáci ukončili školní docházku, 2 žákyně ze sociálně
znevýhodněného prostředí nestudují, ani si nepodali žádnou přihlášku
na střední školu

 E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
V průběhu školního roku 2011/2012 byli žáci hodnoceni známkami. Výsledky žáků lze
označit za průměrné, v rámci prvního stupně mělo vyznamenání 16 žáků, v rámci druhého
stupně 1 žák. Celkem neprospělo 5 žáků. Jedna žák byl nově převeden do vzdělávacího
programu pro žáky se zdravotním postižením – LMR. Škola se zúčastnila povinného testování
ČŠI žáků 5. a 9. ročníku s průměrnými výsledky.

Účast žáků v soutěžích a olympiádách:
Název soutěže:

Klokan
Slánka

Mladý zdravotník

Předmět,zaměření:

matematika
recitace

ČSČK

v rámci ZŠ
3 žáci

účast 3. - 5. třída, 7 a 9.třída
Kladno

Turnaj ve vybíjené mladších žáků v Libušíně
Turnaj v malé kopané Libušín

účast II.stupně

Sběr starého papíru – spolupráce se Středočeskými sběrnými surovinami
Sběr elektrospotřebičů (environmentální výchova)

 F/Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena inspekce Českou školní inspekcí.

 G/Údaje o školních aktivitách
 a/Zájmová činnost na škole
l/Zájmové kroužky vedené pedagogickými pracovníky
----------------------------------------------ZK Gymnastika
ZK Míčové hry
ZK Dramatický(1.pololetí)
ZK Turistický
ZK Keramický kroužek
ZK SPU
2/Zájmové kroužky vedené členy SRPDŠ
oddíl Sokola Klobuky
oddíl žáků při Sokole Klobuky se zaměřením na kopanou

 b/Kulturní vystoupení našich žáků na veřejnosti

KLOBUCKÁ ROLNIČKA

- vánoční výstava výtvarných prací,recitace,
dramatizace pohádky

VÁNOČNÍ TRH

- prodej vánočních výrobků

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU –

slavnostní ukončení šk.roku a rozloučení
s vystupujícími na zahradě školy za účasti
zřizovatele

 c/ Besedy a exkurze pro žáky pořádané školou
Linet – Úvod do světa práce - příprava na volbu povolání pro žáky 8. A 9. ročníků.
Prevence ve škole – cyklus skupinové práce s žáky v rámci prevence projevů
šikany ve škole – II. stupeň
Veletrh odborných učilišť Kladno – vystupující žáci
Národní galerie Praha – I.stupeň ve spolupráci se ZŠ Vraný
ZOO Praha – exkurze s výkladem
Hvězdárna Slaný - exkurze
Červený kříž – poskytování 1.pomoci

 d/ kulturní a vzdělávací akce zajištěná školou pro žáky
Kino Slaný
Mikulášská nadílka pro žáky, kterou připravili žáci 9.roč.
Klobucká sportovní olympiáda, oprava podlahy
Hry bez hranic – Labyrint Kladno
LVVZ Warth Rakousko, Škola v přírodě Kytlice

Maškarní rej s diskotékou
Agros Vraný – ukázka zemědělských strojů – exkurze I. stupeň
ZOO Praha – exkurze s výkladem
Human body – výstava Praha II. stupeň
Aquapark Kladno
Hasiči Slaný
Zemědělské muzeum II.stupeň
Muzeum mineralogie Praha II. stupeň
Divadlo Kladno – 3 představení
Čarodějnický rej
Objevte svůj rytmus – společné bubnování
Hry třetího tisíciletí – 3 denní sportovní setkání na Jesenici(ZŠ Velvary, ZŠ Libušín)
 Projektové dny:

Školní olympiáda
Klobucké štrúdlování
Vánoční tvoření s rodiči
Klobucká rolnička
Recyklohlídka
Noc s Andersenem
Tvořivé velikonoční odpoledne
Velikonoce

 Škola od března 2012 realizuje projekt OPVK „ Zvyšování kompetencí pracovníků
škol Středočeského kraje“ a po celý školní rok pokračovalo zapojení do projektu EU
Peníze školám.

 H)zlepšování pracovních podmínek školy ve školním roce
2010/2011

V rámci zlepšování pracovních podmínek ve škole proběhlo o hlavních prázdninách
malování prostor školy - WC a školní jídelny, byla opravena podlaha třídy v přízemí a třída
byla vymalována. V průběhu školního roku byla také dokončena výměna křídových tabulí za

bílé. Zřizovatel v souvislosti s nárůstem počtu dětí v mateřské škole zažádal o dotaci na
dostavbu, která byla schválena. Od srpna 2011 probíhala přístavba jedné třídy mateřské školy
pro 25 žáků a pro školní rok 2012/2013 tak byla rozšířena kapacita mateřské školy v rejstříku
škol na 63 dětí. Třída má kompletní sociální zázemí a prostory pod dostavbou byly vzhledem
k několikerému zatékání v průběhu června a července také kompletně zrekonstruovány. 1.září
2012 byla třída slavnostně zprovozněna.

 I)Údaje o činnosti školní jídelny
Školní kuchyně vaří obědy pro děti MŠ, děti ZŠ, pro zaměstnance školy, pro cizí
strávníky tj. pro obyvatele Klobuk, pro podniky v Klobukách a okolí. Pro cizí strávníky
se od 1.1.2003 vaří na základě souhlasu Obce Klobuky s hospodářskou činností.
Mzdové náklady na kuchařku hradí Obec Klobuky. Pro děti MŠ se připravují dopolední
a odpolední svačinky.
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.
V rámci zlepšování pracovních podmínek byla školní jídelna v průběhu roku dovybavena
myčkou nádobí, novými nerezovými stoly, dvěma lednicemi a jedním mrazákem. Díky
tomu mohla být vzhledem k dostavbě také zvýšena kapacita kuchyně na 200 hlavních jídel
denně.

 J) Údaje o činnosti mateřské školy
Osnova :
1. Charakteristika školy
2. Výchovně vzdělávací proces
3. Přehledné údaje o zaměstnancích školy
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, 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.
Zřizovatelem školy je:
Obec Klobuky
Provoz školy je:
od 6.30 do 16.00 hod.
Provoz mateřské školy byl přerušen v době podzimních, vánočních, pololetních, jarních,
velikonočních a hlavních prázdnin protože se k docházce nikdo z dětí nepřihlásil.
Mateřská škola v Klobukách je patrová budova, ve které jsou v současné době tři třídy
mateřské školy, přípravná třída, školní kuchyně a školní jídelna. K budově patří také přilehlá
zahrada.

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 5ti 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. Plán akcí byl pestrý ( viz. akce školy ).
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. Děti si tak nenásilnou formou zvykají na prostředí
MŠ. Děti se zúčastnily společně s 1. A 2. třídou plaveckého výcviku, některé byly i na škole
v přírodě. Děti navštěvovaly kroužek keramiky.
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
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 …
- obě pedagogické pracovnice mají potřebnou kvalifikaci
- pedagogické pracovnice se vzdělávají formou samostudia
- obě učitelky jsou zodpovědné za profesionální jednání a chování nejen na pracovišti, ale i
mimo něj

3. Přehledné údaje o zaměstnancích
Na škole pracují 2 pedagogické pracovnice na plný úvazek, jedna na poloviční, všechny
splňují požadované pedagogické vzdělání.
Říčková Jiřina – vedoucí učitelka
- základní vzdělání, SPgŠ Beroun
- délka praxe 28. let
- zodpovídá za výchovu dětí, zaměstnance mateřské školy, za plnění stanovených povinností (
písemné zpracování)
Niemsová Naděžda – učitelka
- základní vzdělání, SPgŠ
- délka praxe 24 let
- zodpovídá za výchovu dětí a za plnění stanovených povinností ( písemné zpracování)
Koudelková Naděžda – učitelka od 1.10.2008
-

vzdělání SPgŠ

-

délka praxe 43 let

-

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

Na škole pracuje 1 provozní pracovnice na plný úvazek.
Kalíková Marie – školnice, uklízečka
- základní vzdělání
- zodpovídá za čistotu školy a okolí, praní prádla pro mateřskou i základní školu, za opravu
prádla mateřské školy

4. Údaje o zařazení dětí do předškolního zařízení
V letošním školním roce 2011/2012 bylo na škole zapsáno 38 dětí ve věku od 3 do 6ti let.
V tomto školním roce nastoupilo do Základní školy Klobuky 10 dětí, do přípravné třídy
základní školy 9 dětí.

Výsledky zápisu, přijímacího řízení do MŠ:
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2012/2013 proběhl v březnu 2012 , počet dětí na
školní rok 2012/2013 byl doplněn na 38 tak, aby byl dodržen maximálně možný počet dětí
v jedné třídě mateřské školy. Následně byl počet dětí po zvýšení kapacity mateřské školy
navýšen na 63 pro školní rok 2012/2013.

 K) Stručná koncepce rozvoje školy

Udržet za podpory Obce Klobuky 2.stupeň školy, postupným zvyšováním kvalifikace
zaměstnanců školy zlepšovat aprobovanost a odbornost vyučujících.
Realizovat i nadále princip individuální integrace dětí se zdravotním postižením, v případě
většího počtu těchto dětí realizovat existenci speciální třídy v závislosti na potřebách
charakteru zdravotního postižení dětí. Umožnit tak těmto dětem vzdělávání v místě
bydliště. Škola je zapojena do projektu Férová škola.
Dokončit výměnu žákovských lavic, v rámci možností obnovit vybavení počítačové
učebny alespoň osmi žákovskými stanicemi typu tenký klient.
Navázat na dobré výsledky v aktivitách uskutečněných v loňském školním roce.
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 větší
zapojení do společných akcí zejména s družinou a žáky I. stupně. V rámci této aktivity
v průběhu školního roku 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 prvňáčku v druhém
pololetí školního roku 2012/2013.

V Klobukách, dne 30.9.2012

Daniela Doskočilová
Ředitelka ZŠ a MŠ Klobuky, okres Kladno

