VÝROČNÍ ZPRÁVA
Základní školy Chotěšov

za školní rok 2016 - 2017
na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.

Zpracoval Mgr. František Halada
ředitel školy

Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
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1. Základní údaje o škole
Název organizace:
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Ulice, číslo:
Obec:
Pracoviště:
Spádový obvod školy:
PSČ:
Právní forma:
Školský rejstřík:
IČ:
IZO:
Zřizovatel:
Počet žáků:
Telefony:
E-mail:
Web:
Datová schránka:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Školská rada:

Plzeňská 388
Chotěšov
budova ZŠ a sportovní hala Plzeňská 388
budova školní jídelny Plzeňská 685
území obce Chotěšov včetně jeho místních částí
Mantov, Losina, Hoříkovice, Týnec
332 14
příspěvková organizace
č.j.: ŠMS/109/06 s účinností od 1. 9. 2006
75006707
600070450
obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
celkem 249
377 900 342, 377 900 984, 377 900 985, 377 900 807
info@zschotesov.eu
www.zschotesov.eu
vm2mkb7
Mgr. František Halada
Mgr. Jaroslava Studničková
předseda: Daniel Rydz (za zřizovatele)
zapisovatel: Mgr. Jaroslava Štrejlová (za pedagogy)
člen: Milena Brabcová (za rodiče)

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském rejstříku.
Základní škola Chotěšov vyučuje dle Školního vzdělávacího programu TVOŘIVÁ ŠKOLA
(OŘ-318/2016-VV) pro 1. - 5. ročník a 6. - 9. ročník. Žáci s SVP se vzdělávají dle téhož
programu, žáci s podpůrnými opatřeními a závažným postižením dle minimálních
požadavků specifikovaných v RVP.
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Základní škola v Chotěšově je plně organizovanou školou s devíti ročníky běžných tříd. Na
prvním stupni školy probíhalo vyučování celkem v 8 třídách (dvě první třídy, dvě druhé,
dvě třetí, jedna čtvrtá, jedna pátá). Na druhém stupni bylo 6 tříd (dvě šesté, dvě sedmé
jedna osmá a jedna devátá. Celkem se ve školním roce vyučovalo ve 14 třídách. Škola ke
své činnosti využívá samotné prostory školy, sportovní halu s moderním zázemím,
víceúčelové hřiště, herní prostory pro zájmovou činnost školní družiny a školního klubu a
pozemek školy. Vlastní budova školy disponuje třinácti kmenovými učebnami pro běžné
třídy. Jedna třída se učila v učebně chemie a jedna v klubovně sportovní haly). Ve škole
jsou čtyři odborné učebny (laboratoř chemie a fyziky, cvičná kuchyně, učebna jazyků počítačů a učebna polytechnické výchovy). Celkem je k dispozici 17 učeben a 3 herny (2x
školní družina a 1x školní klub). V budově je zřízeno školní poradenské pracoviště.
Školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 5. září 2016 před budovou školy a ukončen
v pátek 30. června 2017. Dne 5. 9. 2017 byl zahájen provoz nového patra - dvou
podkrovních tříd a zázemí. Práce v podkroví byly zahájeny v dubnu 2016 a ukončeny
25. 8. 2016.
Složení učitelského sboru zůstalo velmi stabilizované, ke změně došlo pouze ve funkci
zástupce ředitele školy (Mgr. Jindrová zůstala pouze na částečný úvazek jako učitelka).
Novou zástupkyní se stala stávající učitelka Mgr. Jaroslava Studničková. Ve škole pracovalo
26 pedagogů včetně asistentek pedagoga pro žáky s SVP a 11 ostatních zaměstnanců.
Od 1. 3. 2017 nastoupila za paní Květu Vítkovou, která podala výpověď, nová účetní školy
paní Petra Kovářová.
Učitelský sbor:




















Mgr. Foudová Miroslava, I. A
Mgr. Koubková Jarmila, I. B
Geyerová Nina, II. A
Mgr. Čmolíková Jana, II. B
Mgr. Šístková Radka, III. A
Mgr. Haimrlová Pavlína, III. B
Mgr. Merganičová Kateřina, IV. A
Mgr. Štrejlová Jaroslava, V. A
Mgr. Čmolíková Olga, VI. A
Mgr. Káčerik Pavel, VI. B
Mgr. Čáp Miroslav, VII. A
Mgr. Duffková Hana. VII. B
Mgr. Jindřich Robert, VIII. A
Mgr. Hudcová Irena, IX. A
Mgr. Jindrová Alice, učitelka (částečný úvazek)
Mgr. Koňařík Petr, učitel
Mgr. Markupová Jitka, učitelka, asistent pedagoga II. A
Mgr. Nejedlá Gabriela, učitelka (částečný úvazek)
Mgr. Sedláček Miroslav, učitel, vedoucí ŠK
4

Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace



Mgr. Halada František, ředitel školy
Mgr. Studničková Jaroslava, zástupkyně ředitele školy







Holubová Lucie, asistent pedagoga VII. A
Nathová Lenka, asistent pedagoga III. A
Heřboltová Markéta, asistent pedagoga II. A
Bašná Ivana, vychovatelka ŠD I
Mastná Eva, vychovatelka ŠD II, asistent pedagoga IV. A
Provoz a THP:














Šejdová Helena, vedoucí provozního úseku
Vítková Květa, účetní rozpočtář (do 28. 2. 2017)
Kovářová Petra, účetní, rozpočtář (od 1. 3. 2017)
Štumpf Michal, správce sítě, administrátor aplikací
Tomášková Iveta, vedoucí školní jídelny
Sotáková Alena, hlavní kuchařka
Růžková Jaroslava, kuchařka
Janka Jiří, školník
Pflug Stanislav, správce sportovní haly – od listopadu na nemocenské
(od 15. 11. 2016 do 30. 6. 2017 zástupy: pan Nový , pan Vápeník)
Paterová Vendula, zdravotnice, úklid
Podlipská Hana
Knížáková Jaroslava

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
do školy.
Zápis do 1. ročníku základní školy se konal dne 25. 4. 2015 a dostavilo se k němu celkem
34 zákonných zástupců žáků, 4 rodiče se nedostavili. Týden před konáním zápisu se
uskutečnila zábavná a poznávací akce pro budoucí prvňáčky, protože vlastní zápis
probíhal pouze administrativně s rodiči. K povinné školní docházce bylo přijato 24 dětí, 10
dětem byl povolen odklad školní docházky. K 1. 9. 2017 nastoupilo do první třídy celkem
24 nových žáků.
Rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Přijetí do ZŠ na základě zápisu do 1. třídy
Rozhodnutí o absolvování 10. roku školní docházky

Počet
10
0
24
1

Počet odvolání
0
0
0
0

Další statistické údaje o žácích a škole jsou uloženy v elektronické
v systému KEVIS KÚ Plzeňského kraje, www.kevis.kr-plzensky.cz .
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně
vzdělání
5.1

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k 31. 8. 2017

počet žáků
celkem
264
5.2

prospělo s vyznamenáním
127

z toho talentovaní
0

v jakém oboru/předmětů
0

Chování žáků

Snížený stupeň z chování:
2. stupeň
3. stupeň
5.4

neprospělo z toho nehodn.
3
1

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem

počet žáků s IVP
27
5.3

z toho
prospělo
133

Počet žáků
1. pololetí
10
2

2. pololetí
6
1

Docházka žáků

Zameškané hodiny celkem
z toho neomluvené
z toho nezapočítávané hodiny
(soutěže, akce školy)

23 442
210
2 165

88,7 / žáka
0,9 / žáka
8,2 / žáka

6. Údaje o prevenci rizikového chování
Cílem primární prevence rizikového chování je předcházení rizikovému chování dětí a
mládeže.
V oblasti nespecifické prevence se v letošním školním roce zapojili všichni vyučující a
vychovatelé v rámci vyučovacích hodin, projektových dnů, školní družiny a kroužků
školního klubu.
Specifická prevence byla zajišťována jednak školním poradenským pracovištěm
(výchovný poradce, školní psycholog, metodik primární prevence), jednak externími
organizacemi. V letošním školním roce naše škola využila nabídky programů PČR
(Drogové závislosti), Nadačního fondu Albert (Zdravá výživa), Národní iniciativy pro život
(Předcházení nechtěného těhotenství, Moje cesta na svět), VZP (VZPoura úrazům).
Důležitým faktorem úspěšné prevence je spolupráce s rodinou, která se uskutečňuje
pomocí informačního systému ŠOL, telefonicky a zejména osobními setkáními pedagogů
a rodičů.
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V roce 2016/2017 jsme řešili s rodiči a odborníky záškoláctví, šikanu, porušování
osobního soukromí pomocí IT technologií, návykové látky (tabák a omamné a
psychotropní látky). Základním problémem ve většině případů je nedostatečné působení
rodiny a v několika případech i nezájem ze strany rodičů věci řešit.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání je realizováno na základě pokynu MŠMT č.j.: 11336/2001-25.
Vedení školy podporuje zejména týmové vzdělávání, proto se i v letošním roce uskutečnil
seminář PhDr. Svobody z ostravské univerzity s nejnovějšími poznatky vědy na téma
Zákonitosti vývoje dítěte a žáka, jeho psychika a faktory utvářející osobnost žáka.
Ředitel školy se standardně zúčastnil vzdělávání v rámci Asociace ředitelů základních škol,
zástupkyně ředitele školy konference zástupců ředitelů škol v Praze. Oba pak semináře
personální společnosti TCC online Praha na téma vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.
Počet ostatních školení a seminářů pedagogů
Celkový počet navštívených vzdělávacích akcí
Celkový počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili
Celkový počet pedagogů zvyšujících si kvalifikaci

24
15
4

Přehled absolvovaného vzdělávání:
Mgr. Šístková
Mgr. Hudcová
Mgr. Hudcová
Mgr. Čáp
Mgr. Káčerik
Mgr. Studničková
Mgr. Jindřich
Mgr. Duffková
Mgr. Merganičová
L. Holubová
Mgr. Foudová
Mgr. Markupová
Mgr. Merganičová
Mgr. Sedláček
Mgr. Foudová
Mgr. Nejedlá
Mgr. Duffková
Mgr. Foudová
Mgr. Koňařík
Mgr. Koňařík
Mgr. Studničková
Mgr. Duffková

Specifické poruchy učení a cizí jazyky
Práce s textem v hodinách literatury a slohu
Hledání cest k dětskému přednesu
Finanční gramotnost v praxi
Zajímavosti a novinky ze Sluneční soustavy
Společné vzdělávání
Jak podpořit zájem a úspěšně komunikovat v angličtině
Jak na kázeň ve třídě
Vyjdu i s mimozemšťanem
Vzdělávání žáků - cizinců v praxi škol
Jak pomoci žákovi s SPUCH s učením
Rostlinné drogy
Mám ve třídě dyslektika
Práce s textem v hodinách literatury a slohu
Dítě s dysfunkcí - co s ním
Aplikace poznatků zdravotní TV ve školní TV
FRED - názorná výuka s pomocí on - line materiálů
Diskutované téma - společné vzdělávání
EVVO - specializační studium
Krajská konference učitelů ekologické výchovy
Zástupce ředitele ve víru změn
Konference pro výchovné poradce ZŠ
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Mgr. Koubková
Mgr. Studničková
Mgr. Halada
Mgr. Šístková
L. Nathová
N. Geyerová

Specializační studium koordinátora ŠVP
STOP šikaně ve škole
Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání
žáků se SVP ve školách
Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ
SŠ pedagogiky a sociálních služeb
Učitelství 1. stupně

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Škola každoročně vydává další dvě čísla Zpravodaje školy pro rodiče se zajímavostmi,
články a údaji ze života školy (čísla 14 a 15). Činnost školy je prezentována i v každém
vydání Chotěšovského zpravodaje. Pravidelně aktualizujeme školní webové stránky
(www.zschotesov.eu). Na stránky přispívají zejména garanti akcí a koordinátoři projektů.
Aktuální dění ve škole lze sledovat na našich stránkách Facebooku. Odkaz na ně je
přístupný i z oficiálního webu školy.
Mezi nejvýznamnější akce patřily: výlet žáků školy – účastníků Tříkrálové sbírky do Plzně,
vánoční koncert a trhy v chotěšovském klášteře, vypouštění balónků s přáním Ježíškovi,
uspořádání 14. plesu naší školy včetně rautu v Národním domě Chotěšov, významný
podíl na zajištění 5. ročníku Běhu Chotěšovem, projektové dny, natáčení pohádky
v angličtině samotnými žáky a Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek v tomto roce činil 44.845,Kč.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí.
Během školního roku se ve škole neuskutečnilo žádné šetření ČŠI. Probíhalo pouze
elektronické testování žáků IX. A. Výsledky odpovídají celostátnímu průměru škol v ČR.
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10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016.
1. Výnosy - hlavní činnost
602
Výnosy ŠJ
602
Výnosy školní klub, družina
602
Výnosy - ostatní
604
Výnosy z prodaného zboží
646
Výnosy z prodeje DHM
648
Čerpání fondů
649
Ostatní výnosy
662
Úroky
Výnosy z činnosti

859.898,72
236.000,29.280,4.720,28.000,96.050,114.233,40
623,18
1,365.182,12

Příspěvky a dotace na provoz
672 0100
Provozní dotace zřizovatel
672 0110
Účelová dotace zřizovatel
672 0900
Dotace odpisy zřizovatel
672 0400
Dotace KÚ 33353
672 0520
Dotace KÚ 33052
672 0800
Dotace KÚ 33457
672 0650
Dotace KÚ komp.pomůcky
672 0240
Projekt „Podpora úsp.výuky“
672 0901
Dotace z EU (ú.403)
Celkem:

1,830.000,10.000,978.623,25
12,992,000,362.904,180.481,3.200,51.944,24.996,16,434.148,25

Výnosy – doplňková činnost
60x
Výnosy z prodeje služeb
64x
Ostatní výnosy z činnosti
Výnosy celkem

hlavní činnost
doplňková činnost

2. Náklady hlavní činnost
501
Spotřeba materiálu
501
Spotřeba materiálu
501
Spotřeba materiálu
501
Spotřeba materiálu
501
Spotřeba materiálu
501
Spotřeba materiálu
501
Spotřeba materiálu
(keramická dílna)
502
502

173.023,21
293.306,17,799.953,55Kč
466.329,21Kč

- potraviny
– čisticí prostředky
- spotřeba PHM
– kancelářské potřeby
– učební pomůcky
- ostatní
– oprava účtování

Spotřeba energií - plyn
Spotřeba energií – el.energie

836.857,08
38.170,23
14.327,93
102.949,94
170.776,10
455.513,94
-195.975,60
268.210,292.406,-
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503

Spotřeba energií - voda

504

Prodané zboží

511
512
513

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na repre.

518
518
518
518
518
518
518

Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní

521
524
525
527

Mzdové náklady
Zákonné pojištění –
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

531

Daň silniční

54x
551
558

Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
celkem

služby
služby
služby
služby
služby
služby
služby

48.171,4.431,136.941,20.759,11.976,74

– poštovné, telefony
- revize
– licence a upgrade NM
– ICT služby
– ostraha, BOPZP+PO
– výuka plavání
- ostatní

9,921.744,3,309.152,39.266,208.650,74
3.000,-

Náklady doplňková činnost
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady (FKSP)
celkem
Náklady celkem

49.199,38
51.122,10
113.669,103.935,31.526,13.620,176.922,76

208.533,994.077,25
162.431,17,592.362,79
221.764,22
60.782,25
76.293,25.938,1.144,40
385.921,87

hlavní činnost
doplňková činnost

17,592.362,79
385.921,87

3. Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Doplňková činnost

207.590,76
80.407,34

10

Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

11.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů.

Od 1. listopadu 2016 realizujeme nový projekt v rámci podpory škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – tzv. šablon MŠMT v rámci vyhlášené výzvy Operační
program věda, výzkum vzdělávání (OP VVV 02_16_022) pod názvem Podpora
úspěšné výuky s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003589.
Rozpočet projektu činí 733.194,- Kč a je z něj hrazena především školní psycholožka.
Dalšími aktivitami jsou čtenářské kluby a klub matematické logiky, které se připravují
ke spuštění ve školním roce 2017/2018. Projekt bude ukončen v dubnu 2018.

12.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení.

Škola je neoddělitelnou součástí života obce, proto se snažíme, aby se děti podílely na
některých aktivitách obce, zejména v oblasti kulturních vystoupení při akcích. Zaměstnanci
školy pak nabídkou vzdělávacích aktivit pro žáky a mládež v obci. V letošním roce se
nekonala žádná vzdělávací akce pro občany Chotěšova, přestože byl nabízen například
keramický kurz.
Nadále pokračuje výborná spolupráce s velkými firmami v Chotěšově: s MD Elektronik a
STOLFIG. Důležitá je spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Chotěšov a zájmovými
sdruženími a spolky – OSPV a Tělovýchovnou jednotou Chotěšov. Firmy i organizace
zveme na vlastní i veřejné akce, na kterých máme organizační podíl. Zástupci školy se
naopak zúčastňují některých aktivit těchto organizací. Tradičně výborná spolupráce je se
zřizovatelem školy - obcí a OÚ Chotěšov.

13.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů.

Žádné projekty financované z cizích zdrojů se ve školním roce 2016/2017 nerealizovaly.

14.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání.

Odborová organizace na pracovišti není založena a s žádnou jinou odborovou ani
zaměstnavatelskou organizaci škola nespolupracuje.
Partnerem pro spolupráci jsou zejména firmy a organizace v obci (viz. bod 12 této zprávy).
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Dne 25. 9. 2017 byla Výroční zpráva ZŠ Chotěšov předložena k projednání Školské radě.

V Chotěšově dne 25. 9. 2017
ředitel školy

Školská rada výroční zprávu schválila dne . 10. 2017.

Daniel Rydz
Milena Brabcová
Mgr. Jaroslava Štrejlová
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