Základní škola Nelahozeves,
okres Mělník
www.zsnelahozeves.cz

Výroční zpráva
o činnosti školy za školní rok 2012/2013
(Obsahuje 11 stran textu)

Podklady projednány pedagogickou radou školy
dne 28.8. 2013

Ředitelka školy: Mgr. Věra Bavorová

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Zřizovatel školy: Obec Nelahozeves
Název školy:

Základní škola Nelahozeves, okres Mělník.

Adresa školy :

Školní 55, 277 51 Nelahozeves

IČ:

709 923 12

-

málotřídní škola s 1. stupněm

-

vyučovalo se:

v l. - 5. ročníku

-

počet žáků :

60

-

vyučování probíhalo ve čtyřech třídách
I. třída - 1. ročník

počet žáků 10

II.třída -

2. ročník

počet žáků 14

III. třída - 3. ročník

počet žáků 18

IV. třída -

počet žáků 18

4. a 5. ročník

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI
MINISTERSTVA
Průběh vzdělávání
-

1. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Nelahozeves, 1.9.2012

-

2. až 5. ročník: RVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ
Nelahozeves, 1.9. 2007

-

výuka anglického jazyka od 1. ročníku

-

nevyučovalo se nepovinným předmětům

Organizace vzdělávání
Učivo bylo rozvrženo do celoročních tématických plánů, které byly v souladu se školním
vzdělávacím programy, byly rozpracovány:
-

pro jednotlivé ročníky

-

podle jednotlivých předmětů

Minimálně preventivní program – škola měla vypracován MPP - veškeré školní aktivity
vycházely z tohoto programu, s cílem předcházet sociálně patologickým jevům a naučit žáky
různým dovednostem, zručnostem, různým aktivitám, které vedou ke zdravému životnímu stylu

a prevenci sociálně patologických jevů. Na škole byla založena schránka důvěry.

Integrace:
-

žáků s poruchami učení do jednotlivých tříd – ADN

Na škole pracovaly tyto zájmové útvary:

Název kroužku
ADN

Vedoucí kroužku
Mgr. Milena Vovsová

Počet žáků
9

Taneční kroužek

Mgr. Milena Vovsová

20

Sportovní kroužek

p. Cihelka

24

Dramatický kroužek

Kristýna Štefková

27

Kroužek anglického jazyka Vyučován externě –
soukromou školou

18

ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI
A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI
PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI:
Mgr. Věra Bavorová


ředitelka školy, úvazek 1,0



vysokoškolské pedagogické vzdělání, funkční studium I + II pro řídící pracovníky ve
školství na PF UK v Praze



třídní učitelka v IV. třídě – 4. a 5. ročník



ICT koordinátor



protidrogový koordinátor - preventista sociálně patologických jevů



výchovný poradce

Mgr. Milena Vovsová
 úvazek - 1,0


vysokoškolské pedagogické vzdělání, dokončené studium Koordinátor ŠVP



třídní učitelka v II. třídě - 2.ročník



koordinátor pro ŠVP

Kristýna Kandlerová


úvazek - 1,00



středoškolské vzdělání – gymnázium, studující pedagogickou fakultu
VŠ Ústí n. Lab.



třídní učitelka ve III. třídě – 3. ročník



vyučující Aj

Gabriela Hlavatá
•

úvazek – 1,00



středoškolské vzdělání – vychovatelství, studující PF UK Praha



třídní učitelka I. třídy – 1. ročníku

Táňa Přerostová


vychovatelka ŠD, vyučující Hv



v současné době na MD, od 1.2. 2011 vyučuje Hv – úvazek 0,136



tvorba fotodokumentace školy, správce webových stránek



zástup po dobu MD – p. vychovatelka Věra Petrželková, od 1.7. 2013 – nástup
po MD.

Bc. Kristýna Štefková
vychovatelka ŠD, vyučující Vv a Pč


•

Koordinátor - Recyklohraní a sběru starého papíru

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:
Školnice s povinností úklidu a topení:


paní Markéta Pavlíčková - úvazek 1,0

Školní jídelna:
 paní Zdeňka Štefková – vedoucí ŠJ – úvazek 0,6
 paní Jana Rozmajzlová – kuchařka ŠJ – úvazek 1,0
 paní Vladimíra Mejsnarová – pracovnice provozu ŠJ - úvazek 1,0

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
škola využívala nabídek kurzů a seminářů DVPP:
● 13.9. 2012

Školní metodická prevence

● 3.10. 2012

Didaktické hry v ŠD

• 15.10.2012
• 17.10.2012

Rodiče versus učitelé.
Školská legislativa – spisová služba
Tvorba školních naučných stezek a jejich využití k EVVO a k udržitelnému
rozvoji
Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s IAT S.B - pokročilí

• 18.10.2012

• 24.10.2012
● 1.11. 2012
● 7.11. 2012

Hry v počáteční výuce angličtiny – 2x
Finanční gramotnost 1
Finanční gramotnost v ped. praxi 2

● 9.11. 2012

Odměňování ve školství

● 21.11. 2012 Projekty v ŠD a zájmovém vzdělávání
● 10.4. 2013

Podpora mat. gramotnosti ve výuce na 1. stupni

• 29.4.2013

Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost

Dlouhodobé studium v rámci celoživotního vzdělávání:
Studium pedagogické fakulty VŠ Ústí n. Lab. a VŠ UK Praha – dvě p. učitelky
Celoroční jazykový kurz anglického jazyka




2. samostudium


všichni pedagogičtí zaměstnanci v rámci 12 hodinové dotace - nový školský zákon, RVP a
tvorba školního vzdělávacího programu



práce na projektu EU peníze školám – tvoření šablon



tvorba a aktualizace webových stránek



odborné pedagogické publikace - s cílem využít nových poznatků ve výchovně vzdělávacím
procesu, využívat alternativní způsoby výuky, zdokonalovat individuální přístupy k žákům -

sledovali jsme a čerpali informace z UN, Rodina a škola, Řízení školy, portál proskol.cz a
Datakabinet
3. ostatní školení a kurzy – pro všechny zaměstnance školy:
školení BOZP:


pravidelné BOZP a PO (zajištěno smluvně – p. Robert Kyselý)

 topič plynových kotlů: M. Pavlíčková - školení odborné způsobilosti
 ADN – partnerská škola Veltrusy

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ
Přijímání žáků:
V souladu se zákonem 561/2004Sb., vydala ředitelka školy rozhodnutí o zařazení dětí k
docházce do Základní školy v Nelahozevsi - od l . 9. 2013 na základě zápisu ze dne 1.2. – 2.2.
2013. K plnění povinné školní docházky bylo přijato do 1. ročníku školy: 26 žáků

Celkem

30

Rozhodnutí o odkladu

4 žáci

Žádost o odklad

4 žáci

Rozhodnutí o přijetí byla rodičům předána osobně, proti podpisu.
Rozhodnutí bylo zveřejněno a oznámeno na www.zsnelahozeves, budově školy.
Přijímací řízení na osmileté gymnázium v Kralupech n. Vlt. – v letošním školním roce si
podal přihlášku 1 žák na osmileté gymnázium, nebyl přijat

Zařazování dětí:
žáci 5. ročníku ukončili docházku na naší škole a byli zařazeni takto:

ZŠ Komenského, Kralupy nad Vltavou

5

ZŠ Veltrusy

2

ZŠ Václava Havla, Kralupy n. Vlt.

1

PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka Snížený Prospěli s
TU
ŘŠ
TU
ŘŠ
TU
stupeň z vyznamenáním
ročník
chování

Prospělo

Neprospělo
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4

0

0

0

0
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0

0

0

0
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0

0
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2

2

0

0
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1
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1
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1
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0
0
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0
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0
0
0

1
0
0
1

0
0
0
0

13
7
2
44
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4
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5
2
6
15

6
2
4
14

0
0
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0

0
0
0
0

celkem

Chování :
1. Snížená známka z chování - nebyla udělena
2. Pochvala ŘŠ udělena za: reprezentaci školy

Zameškané – omluvené / neomluvené hodiny :
Omluvené hodiny

1.pololetí

2.pololetí

1.ročník

263

293

2.ročník

514

781

3.ročník

850

1062

4.ročník

423

367

5.ročník

209

287

Neomluvené hodiny – 0

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL, INSPEKCE PROVEDENÉ ČSI

-

Audit účetních dokladů - Vnitřní audit – kontrola vedena starostkou obce – zaměřeno na
vnitřní směrnice, inventarizaci, čerpání finančních prostředků , která škola získává od Obce

-

kontrola pokladny – zástupce obecního úřadu Nelahozeves – 4x

-

kontrola inventarizace ZŠ a ŠJ – 2x – zástupce obecního úřadu

-

kontrola skladových zásob ŠJ – 2x – zástupce obecního úřadu

-

kontrola provozu školní jídelny – Hygienická stanice Mělník

-

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI: Ve školním roce 2012/2013 nebyla na škole
vykonána inspekce.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Ve školním roce 2012/2013 nebyla řešena stížnost.
ŘÍZENÍ ŠKOLY
Třídní schůzky a informace o prospěchu a chování žáků se konaly 4x ročně, konzultační hodiny
jednotlivých vyučujících 1x do měsíce, v případě jakýchkoliv dotazů a problémů měli rodiče
možnost kdykoliv kontaktovat třídního učitele nebo ředitelku školy.
SPOLUPRÁCE SE SPÁDOVÝMI ŠKOLAMI – spolupráce probíhá se ZŠ Veltrusy – naše
partnerská škola.
V tomto školním roce probíhala ještě spolupráce s Praktickou školou Kralupy n. Vlt.
SPOLUPRÁCE S OBECNÍM ÚŘADEM – obecní úřad v Nelahozevsi se školou spolupracuje.
V měsíci červnu byl navýšen provozní příspěvek o 120 000Kč – na zednické a malířské práce.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – naše škola ukončila spolupráci s americkou nadací Grand
Circle Fundation. Stále ještě čerpá finanční prostředky od této nadace.
PORADENSKÉ SLUŽBY – škola využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Mělník,
Kladno (žáci s poruchou učení, chování)
SVP Slaný (žáci s poruchou chování)
Sociální komise při MěÚ Kralupy n. Vlt.
Policie ČR Kralupy n. Vlt.
Pediatři: MUDr. Turečková, MUDr. Gelbičová.

ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH
Celoročně:
Práce v knihovně školy -půjčování knih k mimočítankové a individuální četbě
Veřejně prospěšná práce
- sběr starého papíru
- recyklovaní (eko sběr)

Spolupráce s:
Hasiči Kralupy
ZŠ Veltrusy
Městské muzeum
v Kralupech n.V.

- Den mimořádných událostí
- metodická sdružení, vzájemné návštěvy, školení
- soutěže
- výstavy, výuka (projekty)

Městská knihovna
v Kralupech n. V.

-prohlídka knihovny
- soutěže
- výuka – Den Slabikáře

Projektové dny:
4.9.

Piknik, vítání prvňáčků ve škole

20.10.

projekt - Zámecké stavební slohy

23.- 24. 10.

Hellowenské nocování

24.10.

Hellowen, strašidelné vyučování

Akce pořádané školou v rámci plnění MPP
CÍL:


začlenit bezproblémově děti do vrstevnického kolektivu



rozvíjet jejich kreativitu, kladné sebepojetí



předcházet školní neúspěšnosti



prevence negativních sociálně- patologických jevů



Kyberšikana

4.9. Piknik – přivítání žáků 1.ročníku
18.9. Výlet lodí – zámek Mělník, studna
2.10. Muzeum Kralupy n. Vlt. - Pravěk
3.10. Muzeum Kralupy n. Vlt. – Tajemná historie Kralupska
17.10. Fotografování
24.10. Halloweenské nocování
24.10. vyučování v maskách
13.11. Kyberšikana – policie ČR, sociálka Měú Mělník
28.11. KASS Vltava Kralupy n. V. – Ošklivé káčátko
29.11. Dopravní výchova Mělník – 3.-5.ročník
5.12. Vánoční dílny
7.12. Žákovský koncert v kostele sv. Ondřeje

8.12. Vystoupení žáků v KD – Vánoční posezení se seniory Obce
12.12. Školní besídka pro rodiče – kulturní dům
19.12. Exkurze Praha – 1.-2.ročník
20.12. Ukázky taek-wondo – tělocvična ZŠ
21.12. Divadélko Romaneto – Vánoční pohádka
17.1. Den otevřených dveří
24.1. Vystoupení tanečního kroužku DPS Kralupy nad Vltavou
31.1.

Divadélko Romaneto – O dvanácti měsíčkách

22.2.

Karneval ŠD

2.4.

Výlet – Skanzen Přerov

4.3.

Školní kolo recitační soutěže

6.3.

Recitace v DPS Kralupy nad Vltavou

21.3. Vynášení moreny
10.4.

Ekologická přednáška

18.4.

Fotografování

24.4.

Muzikál Kapka medu pro Verunku – divadlo Hybernia Praha

18.5.

Vystoupení tanečního kroužku – nelahozeveské máje

20.5. – 25.5. škola v přírodě
29.5.
11.6.

Dopravní hřiště mělník 3.-5.ročník
Schůzka rodičů budoucích prvńáčků

18.6. Exkurze praha – 3.ročník
19.6.

Exkurze Praha - 4.-5.ročník

14.5.

Budu školákem – hodina pro budoucí prvňáčky

19.6. Recitační soutěž Seifertovy Kralupy
25.6.

Exkurze Prah – 1.-2.ročník

26.6. Vystoupení dramatického kroužku v MŠ Školní
26.6. Posezení v Marině Nelahozeves – žáci 3.-5.ročníku
27.6. Vystoupení dramatického kroužku v MŠ Zagarolská
28.6.

Slavnostní ukončení šk. roku 2012/2013 v Rodném domě A. Dvořáka

Dále se žáci zúčastňovali výtvarných a hudebních soutěží – Nota „D“- školní sbor Ledňáček – 2.
místo.
Recitační soutěž Seifertovy Kralupy – čestná uznání, 2x 3. místo.
Ekologie a zdravý styl života na škole.

Po celý rok probíhá na škole sběr starého papíru a soutěž Recyklohraní.. Žáci mají široké znalosti o
recyklaci odpadu.
Na závěr školního roku byli nejlepší žáci- sběrači odměněni.
Celoročně ve škole probíhá soutěž Zdravé zuby zakončena vyhodnocením a odměnou.
Celoročně probíhal projekt „Zdravá škola“ , aneb více ovoce a zeleniny do škol.
Dále škola má celoroční projekt „Ovoce do škol“ – žáci dostávají 2x měsíčně bezplatně ovoce od
firmy Laktea.
PLAVECKÝ VÝCVIK v tomto školním roce plavecký výcvik neprobíhal
CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

-

CVIČNÝ POPLACH PO, BOZP -

20.9. 2012
10.4.2013

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
Konalo se 28.6.2013 v Rodném domě A. Dvořáka.
-

předání odměn za celoroční soutěže a pochvaly za celoroční aktivitu

-

rozloučení s žáky 5. ročníku, předali jsme jim pamětní listiny a upomínkové předměty
O kulturní vystoupení se postarali žáci s paní učitelkou Přerostovou.

V Nelahozevsi, dne 29.7. 2013

Ředitelka školy:

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou.
Předseda školské rady …..................................................

