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1/ Základní údaje o škole.
Název:

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín

Sídlo:

Vrchlického 236, 281 51 Velký Osek

Charakteristika:

Škola je plně organizovanou školou a navštěvují ji 262 žáci
z Velkého Oseka, Veltrub, Volárny, Jestřabí Lhoty a Sán.
Poslání a cíle školy jsou v souladu s krajskými a státními
materiály.
Posláním školy je předat základy moderního všeobecného
vzdělání a výchovy. Poskytnout podmínky pro rozvoj
samostatně myslící, svobodně a autonomně se rozhodující
osobnosti, která jedná v souladu s obecně uznávanými životními
a mravními hodnotami.

Součásti školy:

základní škola – IZO: 046 390 529 s kapacitou 400 žáků
školní družina – IZO: 113 300 425 s kapacitou 90 žáků
školní klub
– IZO: 150 013 302 s kapacitou 130 žáků
školní jídelna – IZO: 002 702 398 s kapacitou 300 jídel

Zřizovatel školy:

Obec Velký Osek

Údaje o vedení:

ředitelka školy:

Mgr. Zuzana Strejčková

zástupkyně ředitelky:

Ing. Alena Jílková

Adresy dálkového přístupu:

telefon:

321 795 551, 321 795 900

e-mail:

reditelna@zsvelkyosek.cz

webové stránky:
datová schránka:
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www.zsvelkyosek.cz
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2/ Spolupracující organizace
2.1. Školská rada:
složení školské rady od 1.1.2015
předseda:

Jan Fagoš

jmenován zřizovatelem

členové:

Michal Dupák

jmenován zřizovatelem

Kateřina Hovorková

za zákonné zástupce žáků

Blahoslav Bureš

za zákonné zástupce žáků

Helena Babáková

za pedagogické pracovníky

Alena Jílková

za pedagogické pracovníky

V červnu pan Mgr. Bureš rezignoval na členství ve školské radě.
Doplňující volby proběhly 1.9. 2015. Zvolena byla Ing. Pavla Kašparová.
2.2. SRPDŠ
Občanské sdružení bylo založeno roku 1991 a navázalo na práci SRPŠ. Jeho činnost je
zaměřena na koordinaci výchovného působení rodiny a školy a na pomoc škole při plnění
jejího poslání. Sdružení seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů,
přispívá materiálními a finančními prostředky k zajišťování činnosti školy a zlepšování
školního prostředí. Sdružení vlastní a spravuje chatu v Rokytnici nad Jizerou. Nabídku na
ubytování a informace o stavu chalupy najdete na www.skolnichata.wz.cz
Ve školním roce 2014/2015 byla spolupráce školy a sdružení úspěšná. SRPDŠ přispělo na
nákup běžkařského vybavení, které děti využily během lyžařského kurzu. Vedení školy
pravidelně informuje sdružení o své činnosti a je zváno na schůzky sdružení, kde se snaží
společnými silami řešit různé problémy např. výchovné, je vedena diskuze o kvalitě
stravování a o možnostech rozšíření spolupráce. Co se týká stravování, rodiče mohou
kdykoliv ochutnat školní oběd bez předběžného ohlášení. V následujícím roce bychom rádi
spolupráci rozšířili. Chtěli bychom uspořádat akce, které budou určeny nejen pro děti, ale i
rodiče.
Třídní důvěrníci SRPDŠ pro školní rok 2014/2015
1.A

Hana Mojžíšková

5.

Hovorková Kateřina

1.B

Jana Klápšťová

6.A

Fromová Lucie

2.A

Veronika Galusová

6.B

Morávková Markéta

2.B

Ilona Kalašová

7.

Váchová Gabriela

3.

Bursa Mojmír

8.

Jandová Renata

4.

Jana Vojtěchová

9.

Šámalová Martina
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2.3. Odborová organizace
Ve škole pracuje odborová organizace ČMOS PŠ. Projednává a uzavírá s vedením školy
kolektivní smlouvu, schvaluje pravidla čerpání prostředků FKSP.

3/ Přehled oborů vzdělávání
Škola je zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím MŠMT č. j. 3497/2007-21 ze dne 9. 2.
2007, obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 měsíců.
Výuka probíhala podle následujících vzdělávacích programů:
1.-5. ročník; 6.-9. ročník
ŠVP „Škola pro život“ zpracovaný podle RVP ZV č. j.
31504/2004-22 ve znění pozdějších úprav registr. pod č. j. 235/07

V učebních plánech podporujeme klíčové oblasti svého působení, které byly nastaveny podle
možností školy a zájmu rodičů, žáků a zřizovatele školy. Jedná se o tyto oblasti:
podpora vzdělávání v ICT

prevence sociálně patologických jevů

podpora tělesné výchovy a sportu

podpora jazykového vzdělávání

Na 2. stupni školy je vyučován přírodopis s rozšířeným ekologickým zaměřením.
Žáci si vybírají z široké nabídky volitelných předmětů. Vyučovací předmět Člověk a svět
práce je zaměřen na technické práce, pěstitelství, svět práce a počítače.
Tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí je v učebním plánu věnováno
5 vyučovacích hodin v rámci projektového dne a 1 vyučovací hodina jako nácvik evakuačního
poplachu. Pozornost věnujeme také environmentální výchově. Škola integruje žáky
s poruchami učení a zdravotně postižené žáky.
Učební plán školy ve školním roce 20014/2015 obsahoval povinné předměty podle učebního
plánu vzdělávacích programů.
Volitelné předměty:
osobnostní a sociální výchova, sportovní hry, společenskovědní seminář, informační a
komunikační technologie.
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Zájmové útvary školního klubu: pohybové skladby, florbal, keramika, gymnastika, stolní
tenis, pohybové hry, ruční práce, přírodovědný kroužek.

4/ Směřování školy
Chceme být školou, která poskytuje základní vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání.
Naším cílem je samostatné, vyrovnané, zdravě sebevědomé a fyzicky zdatné dítě. Proto
musíme rozvíjet jeho učení a poznání, jeho schopnost přizpůsobit se životu v sociální
komunitě. Je důležité vytvořit dětem podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a
uplatnění v životě. Budeme se snažit rozvíjet osobnost žáka, aby byl schopen samostatně
myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu
s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Škola by měla být perspektivní i pro své zaměstnance a být školou, kde budou zaměstnanci
rádi pracovat a budou motivováni k dalšímu profesnímu růstu.
Cílem školy je být i partnerem obce a být nezbytnou součástí obecního života. Je pro nás
důležité, aby byla uznávána odborná i lidská kvalita školy.
Základním vzdělávacím dokumentem školy je školní vzdělávací program „Škola pro život“.
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5/ Zaměstnanci školy
a/ pedagogičtí pracovníci
Jméno

Příjmení

Aprobace

Vyuč. předměty

Helena

Babáková

1.st.

Marie

Belzová

Jana

Formánková

Eva

Knopová

Dagmar

Legrová

Eva

Franková

vychovatelka
vedoucí
vychovatelka
pomocná
vychovatelka
pomocná
vychovatelka
1.st.

Romana

Hartmanová

M, Ch

Jitka

Honzíčková

M, Inf,

Alena

Jílková

Př

Ivana

Kampeová

1.st.

1.st., Aj
M, Ch, Inf
metodik ICT
M, Inf, Z
Př
metodik prevence
1.st.

Naděžda

Lajková

1.st.

1.st.

Markéta

Melicharová

1.st.

1.st., Aj

Marcela

Muniová

Tv

Tv, Aj

Libuše

Plášilová

Čj, Vv

Čj, Vv, Osv, Nj

Daniela

Průchová

Aj, D

Aj, asistentka

Václava

Seifrtová

M, Tv

M, Tv, Hv

Luďka

Stará

1.st.

1.st.

Zuzana

Strejčková

Aj, Z

Aj, Z

Alena

Šašková

Čj, D

Čj, D, OSV

Pavel

Šašma

Fy, Čsp

Fy

Alena

Šátková

1.st.

Marie

Vyhňáková

Vv, Rj,

1.st.
Vv, Rj, Z, VOB, ČSP
výchovná
poradkyně

1.st., Aj

Pedagogický sbor je kvalifikovaný. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni učitelé s různou
délkou praxe. V roce 2014/2015 nastoupily do školy paní učitelka Naděžda Lajková a Mgr.
Václava Seifrtová.
Na částečný úvazek vyučuje pan Mgr. Pavel Šašma, paní Mgr. Daniela Průchová pracovala
jako asistentka pedagoga a na částečný úvazek jako učitelka 2. stupně, paní Mgr. Václava
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Seifrtová pracovala na částečný úvazek. Paní Jitka Honzíčková pracovala na částečný úvazek
a zahájila studium M-ICT.
b/ provozní zaměstnanci
jméno

příjmení

pracovní pozice

Martina

Koutová

administrativní pracovnice

Libor

Pacák

školník, topič

Růžena

Punarová

uklízečka

Jolana

Henyková

uklízečka

Olga

Koudelová uklízečka

Iveta

Pacáková

Jaroslav Henyka

pomocná uklízečka
pomocný údržbář

Zuzana

Bílková

vedoucí školní jídelny

Zdena

Nováková

vedoucí kuchařka

Ilona

Mikšovská pomocná kuchařka

Marcela Šulcová

pomocná kuchřka

Ve školním roce 2014/2015 škola využila podpory ÚP v Kolíně a zaměstnala 2 pracovnice do
školní kuchyně jako pomocné kuchařky, 2 pracovnice jako pomocné vychovatelky do školní
družiny, pomocného údržbáře a pomocnou uklízečku. Tím byly ušetřeny značné prostředky ze
mzdových fondů. Vyšší počet provozních zaměstnanců pomohl při zlepšování prostředí ve
škole (zlepšení úklidu, drobné opravy, údržba okolí školy, zajištění bezpečnosti žáků a
zaměstnanců školy).

6/ Materiálně technické podmínky
6.1. Základní škola
 Škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Ve škole je 13 kmenových tříd.
 Škola disponuje odbornými učebnami: učebna chemie a fyziky, učebna přírodopisu,
hudební výchovy, učebna cizích jazyků, školní kuchyňka, 5 multimediálních učeben, 2
počítačové učebny.
 Ve všech využívaných místnostech je připojení na internet.
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 V rámci projektu „Zavádění nových technologií do výuky“ škola získala 20 notebooků
pro práci učitelů.
 Škola využívá tělocvičnu, gymnastický sál a hernu stolního tenisu. Venkovní –
fotbalové travnaté hřiště, asfaltové hřiště, volejbalové hřiště s umělým povrchem,
běžecká dráha, doskočiště. Dětské hřiště bylo opraveno a natřeno.
 V tomto školním roce byla ve sklepních prostorech vybudována školní dílna. Využili
jsme původních pracovních stolů, které byly opraveny vlastními silami pracovníky
školy. Dílna byla vybavena nářadím ze sponzorského daru TPCA.
 Sklepní prostory byly vymalovány a některé prostory upraveny na skladovací
prostory.
 Ve škole byl nainstalován kamerový systém k zajištění bezpečnosti dětí i pracovníků
školy. Pro potřeby školní družiny byly zakoupeny vysílačky ke zlepšení komunikace
mezi hřištěm a družinou.
6.2. Školní družina
 Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školní družinu 90 dětí ve 3 odděleních.
 Ve školním klubu bylo zapojeno 130 dětí.
 Poplatek za školní družinu ve školním roce činil 300Kč za pololetí.
 Poplatky za kroužky – 280Kč/60min
6.3. Školní jídelna
 V roce 2014/2015 bylo ke stravování přihlášeno 242 strávníků. Jídelna vaří i pro
cizí strávníky. Ve spolupráci s vedoucí školní jídelny byl zaveden prodej zdravých
školních svačin. Jídelníček je tvořen podle zásad zdravé výživy.
 Ve školní kuchyni byly provedeny z hygienických důvodů stavební úpravy. Byl
přesunut sklad suchých potravin do upraveného prostoru. V místnosti bývalého
skladu byla po rekonstrukci zřízena přípravna syrového masa. Dále byl vytvořen
prostor pro ukládání úklidových prostředků.
 Byla nainstalována myčka nádobí.
 Celkové náklady na rekonstrukci kuchyně byly ve výši 167 116,60 Kč.
7/ Zpráva metodika ICT za rok 2014/2015
Současný stav naší školní sítě je 96 PC stanic a notebooků, 5 interaktivních tabulí, 7
tiskáren a 14 dataprojektorů. Počítačová technika ve třídách a PC učebnách slouží k výuce
informatiky ve 4. - 9. třídě a pro přístup k informacím a vzdělávacím materiálům na školní síti
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i internetu. Pro všechny třídy školy v rámci výuky jsou k dispozici dvě interaktivní učebny
s možností zařadit do výuky interaktivní prezentace v programu Smart Notebook a s
napojením na systém školního elektronického vzdělávání – výukové programy, přístup k
informacím a vzdělávacím materiálům na internetu. Další dvě interaktivní tabule jsou
v kmenových třídách na prvním stupni a jedna v odborné učebně fyziky - chemie na druhém
stupni. Ve školním roce 2014/15 se nám podařilo vyměnit dosluhující server za nový
s operačním systémem Windows server 2012. Do školní sítě jsme v rámci pronájmu začlenili
multifunkční tiskárnu a kopírku Konica Minolta, a tím nahradili nevyhovující tiskárnu Ricoh.
Zapojením do výzvy 51 (Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení) jsme získali 20 notebooků HP EliteBook 840 s operačním systémem Windows 8.1
Pro. Tyto notebooky mají učitelé k dispozici pro potřeby výuky a přípravy na vyučování a
nahradily tak některé zastaralé počítače a notebooky ve třídách u učitelských stolů. V oblasti
vzdělávání jsme umožnili rozšiřování ICT znalostí pedagogů (DVPP a školení v rámci výzvy
51). Všech 20 pedagogů absolvovalo školení v programu Smart Notebook, byli seznámeni
s novými trendy interaktivní výuky tj. s aplikacemi Extreme Collaboration, Smart Response,
doplňky programu Smart Notebook. Získané poznatky mohou aplikovat v praxi na nových
noteboocích, neboť v rámci výzvy 51 mají na jeden rok licenci Smart Notebooku 14
s doplňky pro kolaborativní výuku. Pedagogové se také zúčastnili oborových školení
zaměřených na využití ICT v jednotlivých předmětech. Jeden pedagog absolvoval školení
Odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktivní výuku s ICT a školení
Základy správy sítí a školní infrastruktury. Vedení školy se zúčastnilo školení o zavádění
moderních technologii do škol a zákona o veřejných zakázkách. Všichni pedagogové
absolvovali školení o autorském zákonu.
V oblasti vzdělávání nabídla škola ve školním roce 2014/15 své prostory počítačové učebny
a lektora široké veřejnosti pro školení, které poskytlo účastníkům základní znalosti k
používání moderních technologií v běžném životě. Na základě ohlasů z řad účastníků bude
škola v těchto školeních pokračovat i v nadcházejícím školním roce.

Romana Hartmanová, koordinátor a metodik ICT školy
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8/ Hodnocení vzdělávání
Viz příloha č.1
8.1. Testování KALIBRO
26. a 27. ledna 2015 proběhlo testování žáků 9. třídy Kalibro. V minulých letech byli žáci
testování pomocí testů firmy SCIO, která má trochu odlišný způsob zadání i vyhodnocování
odpovědí. Zajímalo nás tedy, jak si letošní deváťáci poradí s jinou formou testů.
Každý žák se musel vypořádat se čtyřmi testy – z českého jazyka, matematiky, anglického
jazyka a přírodovědného základu. V případě, že u otázky byly nabídnuty různé varianty
odpovědi, mohla být správná jedna, více nebo dokonce žádná odpověď. Přesto se deváťáci
s testy vypořádali velmi dobře.
V českém jazyku byla průměrná úspěšnost žáků základních škol 61,2%, naši žáci dosáhli
64,8%. U otázek zaměřených na myšlenky v ukázce a na shrnutí obsahu dokonce naši žáci
dosáhli lepších výsledků, než byl průměrný výsledek žáků gymnázií.
Také v matematice jsme dosáhli lepších výsledků než byl průměr základních škol – naši žáci
měli průměrnou úspěšnost 50,7%, průměr ZŠ je 42%.
Velmi dobrých výsledků dosáhli naši žáci i v angličtině – úspěšnost 72%, průměr ZŠ 68,1%.
V otázkách z přírodovědného základu jsme také lehce přesáhli průměr ZŠ - naši žáci 56,9%,
průměr ZŠ 52,7%.

9/ DVPP
Září
Schůze AŠSK Kolín
Sfumato Lysá nad Labem
Sfumato Lysá nad Labem
Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou
gramotnost na 1. stupni ZŠ
Konference Pasco

Muniová
Kampeová
Šátková
Stará
Hartmanová

Říjen
Bakaláři, sběr dat ze školních matrik
První pomoc
Webinář pro koordinátory projektu "Tablety do
škol"
Sfumato
Konference SMART klub
Konference SMART klub
Školení požární hlídky a preventisty PO
Webinář "Než si pořídíte tablet"
Funkční studium
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Jílková
Celý sbor (15)
Strejčková
Melicharová
Hartmanová
Babáková
Jílková, Bílková, Formánková, Pacák
Babáková
Strejčková

Listopad
Seminář EKO-KOM
Webinář pro koordinátory projektu "Tablety do
škol"
Celostátní konference vychovatelek ŠD
Celostátní konference AJ
Kreativní témata - Razítkování
Funkční studium
Kreativní témata - kouzelné Vánoce

Jílková
Strejčková

Funkční studium

Strejčková

Formánková, Belzová
Strejčková, Melicharová, Průchová
Belzová
Strejčková
Knopová

Prosinec
Povinná dokumentace v zájmovém vzdělávání
Funkční studium
Sfumato
Tablety do škol - Plán ICT ve škole

Formánková
Strejčková
Melicharová
Strejčková

Leden
Funkční studium
Webinář Smart Notebook 14

Strejčková
celý sbor (20)

Únor
Tablety do škol - AUTZ
Webinář Smart Notebook 14 2. část
Funkční studium
Stáž - funkční studium
Tablety do škol - XC

celý sbor (20)
celý sbor (20)
Strejčková
Strejčková
celý sbor (15)

Březen
Tablety do škol - Výběrová řízení
Funkční studium
Školení Tablety - Testování a zpětná vazba s
pomocí hlasovacího systému SMART Response
Modelování a určování části z celku

Strejčková
Strejčková
celý sbor (20)

Přírodovědný inspiromat
Tablety - Práce s digitální třídou
Funkční studium

Hartmanová
celý sbor (20)
Strejčková

Honzíčková

Duben
metodické setkání učitelů přírodovědných
předmětů
Tablety - oborové školení 1. stupeň
Tablety - školení metodiků ICT
Konference pro učitele 1. stupně
Metodické setkání výchovných poradců
Metodické setkání výchovných poradců
Tablety - oborové školení ČJ
Tablety - individuální konzultace s mentorem

Jílková
1. stupeň (7)
Hartmanová
Babáková
M.Vyhňáková
M.Vyhňáková
L. Plášilová, A. Šašková
celý sbor (20)

Květen
Tablety - individuální konzultace s mentorem
Genetická metoda čtení
Spisová služba a archivnictví
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celý sbor (20)
H.Babáková
A. Jílková

Tablety - GC Google, IBOOK

A. Jílková

Červen
Funkční studium
Tablety - oborové školení přírodní vědy
Tablety - oborové školení Aj
Co by měl znát správce Bakalářů
Tvorba rozvrhu v Bakalářích - webinář

Z. Strejčková
Jílková, Šašma, Formánková, Belzová
Strejčková, Muniová, Průchová, Vyhňáková
Jílková
Jílková

Červenec
Jazykový kurz - Kent

Jílková, Muniová, Babáková

Srpen
Jazykový kurz - Malta
Jazykový kurz – Bournemouth (VB)

Průchová
Franková, Melicharová

Hodnocení vzdělávání:
Během tohoto školního roku absolvoval pedagogický sbor různá školení. Z důvodu zapojení
školy do projektů učitelé navštěvovali jazykový kurz anglického jazyka a celý sbor byl
zapojen do školení SMART Notebook (základní školení, školení pro vedoucí pracovníky,
oborová školení, školení pro metodiky ICT). Důležité bylo i školení první pomoci pro celý
pedagogický sbor. Různá školení orientovaná na práci s dětmi navštívily vychovatelky školní
družiny. O prázdninách 6 učitelek absolvovalo jazykové kurzy v zahraničí v rámci výzvy
č.56.
Ředitelka školy absolvovala funkční studium.

10/ Zápis do 1. třídy
V úterý 27. ledna a ve středu 28. ledna se konal na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Na
předškoláky čekaly ve škole pohádkové postavičky - krteček, myška a zajíc. Tyto postavičky
provázely děti celým zápisem. Povídaly si s dětmi o knížkách, o ročních obdobích,
poslouchaly básničky a písničky, které si děti k zápisu připravily. Děti také kreslily obrázek,
zavazovaly mašličku, pochlubily se, že se umí podepsat a některé děti ukázaly, že už znají i
písmenka. Po úspěšném zvládnutí všech úkolů byly děti odměněny pamětním listem a
keramickým krtečkem. Ten dětem pomůže 1. září najít ve škole svou třídu s paní učitelkou a
spolužáky. Do 1. třídy ve školním roce 2015/2016 by mělo nastoupit celkem 35 žáků.
Mgr. Helena Babáková
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11/ Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2014/2015
Ve školním roce 2014/15 končí povinnou školní docházku v devátém ročníku 23 žáků,
jeden žák v sedmém ročníku.
Všichni vycházející měli i letos možnost podat pro první kolo přijímacího řízení k dalšímu
vzdělávání dvě přihlášky. Pět žáků deváté třídy tuto možnost nevyužilo a podávalo pouze
jednu. Dva na maturitní obor a tři na učební. Čtyři byli přijati bez problémů, ale pátá žákyně,
podobně jako vycházející žák sedmého ročníku, byla přijata až v dalším kole přijímacího
řízení.
V letošním školním roce většina budoucích studentů maturitních oborů skládala po dlouhé
době také přijímací zkoušky. Šlo o tzv. pilotní ověřování přijímacích zkoušek a účastnily se
ho jen ty střední školy, které se do projektu přihlásily. K výsledkům zkoušky se pro přijetí
studenta přihlíželo pouze částečně.
Z 23 žáků deváté třídy nastoupí v příštím školním roce 18 do maturitních oborů a pouze pět
do učebních. Největší skupina – čtyři žáci odcházejí studovat obor pedagogické lyceum do
Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi, trojice chlapců nás bude reprezentovat v SOU
zemědělském ve Chvaleticích. Další skupinu tvoří dvojice studentů na Gymnáziu v Kolíně,
Obchodní akademii v Kolíně, SPŠ chemické v Pardubicích a SOU společného stravování
v Poděbradech. Ostatní žáci se vydávají do nových škol samostatně, stanou se studenty
Hotelové školy v Poděbradech, SPŠ strojírenské v Kolíně, SPŠ v Kutné Hoře, SOŠ a SOU
řemesel

v Kutné

Hoře,

SZŠ

v Kolíně,

EKO

gymnázia

v Poděbradech,

SŠ

technickohospodářské v Praze a SŠ umělecké a řemeslné v Praze.
Své spolužáky opouští také jedna dívka a jeden chlapec z pátého ročníku, kteří budou
studovat osmileté gymnázium na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech.
Všem našim absolventům přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.
Mgr. Marie Vyhňáková, výchovná poradkyně

Rozloučení s vycházejícími žáky proběhlo v Lidovém domě dne 29.6. 2015. Zde byli oceněni
nejlepší žáci jednotlivých tříd a úspěšní sportovci.
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Žákovská rada vybrala 6 nejlepších spolužáků. Z této šestice pan starosta vylosoval Dominika
Macha a ten byl oceněn tabletem.

12/ Oblast výchovného poradenství

Spolupráce s třídními učiteli
 Byla věnována zvýšená péče problémovým žákům (poruchy chování, neomluvená
absence, rizikové chování), VP se zúčastnila jednání TU s rodiči problémových žáků.
 Byla věnována zvýšená péče žákům s potížemi ve výuce (nápravná péče u žáků s
SPU, péče o žáky s výraznými výkyvy v prospěchu, o žáky obtížně prospívající).
Spolupráce s vedením školy
 Vedení školy bylo pravidelně informováno o stavu výchovného poradenství na škole.
 Probíhaly konzultace o výchovných a jiných opatřeních s ředitelkou školy, popř. se
zástupkyní ředitelky školy.
Práce s žáky, rodiči
 Byla řešena výchovná problematika žáků.
 Byla poskytnuta pomoc při řešení osobních problémů žáků – proběhly individuální
konzultace.
13/ Zpráva metodika prevence
Plán primární prevence navazuje na strategické dokumenty MŠMT a Středočeského kraje a na
dlouhodobou strategii prevence, která je součástí ŠVP.
Primární prevence probíhá na škole v následujících oblastech:
1. Součást povinné výuky:
Nespecifická primární prevence je součástí školního vzdělávacího programu, do výuky jsou
zařazena témata týkající se výchovy ke zdravému životnímu stylu, smysluplnému využívání
času, prevenci rasismu, xenofobie, náboženské a jiné intolerance, témata zabývající se
komunikací a mezilidskými vztahy, dále témata věnující se prevenci zneužívání návykových
látek, závislosti na hracích automatech, prevenci předčasného těhotenství, nákazy pohlavně
přenosnými chorobami, poruch příjmu potravy, aj.
2. Další aktivity pro žáky:
a) Žáci šestého ročníku absolvovali „Kurz osobnostní a sociální výchovy“.
b) Žáci sedmého ročníku absolvovali lyžařský výcvikový kurz
c) Žáci celé školy se zúčastnili „Ochrany člověka za mimořádných situací“
14

d)
e)
f)
g)
h)

Pro žáky byla připravena nabídka zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.
Žáci se účastnili sportovních a jiných soutěží.
Žáci 1. stupně absolvovali dopravní výchovu a navštívili dopravní hřiště
Žáci 8. a 9. třídy měli besedu s obecní policií
Žáci 9. třídy se zúčastnili programu „Láska ano, děti ještě ne“ k prevenci rizikového
sexuálního chování

3. Aktivity pro pedagogický sbor:
Pedagogové byli informováni o aktuálních problémech v oblasti prevence na poradách a
pedagogických radách.
4. Metodik prevence, výchovný poradce:
a)
b)
c)
d)
e)

Pro žáky byly vypsány pravidelné konzultační hodiny.
Žáci mají k dispozici schránku důvěry v budově školy + e-mailovou schránku důvěry.
Pro žáky je připravována nástěnka týkající se jednotlivých patologických jevů.
Pro rodiče jsou k dispozici materiály z oblasti prevence rizikového chování
Byla vytvořena anketa pro rodiče k průzkumu zájmu rodičů o besedy s metodikem
prevence – největší zájem mají rodiče o besedy na téma internetového bezpečí a
návykových látek. V příštím školním roce se tyto besedy uskuteční 1x za pololetí.

Hodnocení Minimálního preventivního programu ve školním roce 2014/2015:
V tomto školním roce se podařilo:
 Začleňovat problematiku prevence sociálně - patologických jevů do výuky v rámci
jednotlivých předmětů.
 Zajistit a uspořádat pro žáky besedy s odborníky
 Vytvořit pro žáky nabídku zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.
 Zajistit odborné vzdělávání pro pedagogy na příští školní rok (Management školní
třídy, PhDr. Richard Braun)
 provést průzkum zájmu rodičů o vzdělávání v oblasti rizikového chování
Nepodařilo se následující:
 Přes veškeré výchovné a preventivní působení byli mezi žáky kuřáci.
 Ojediněle se objevují špatné vztahy mezi některými žáky.
Ing. Alena Jílková, zástupkyně ředitelky, metodik prevence
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14/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Druh akce

Vedoucí

Měsíc

1. Kulturní akce
KMD Eva tropí hlouposti
Divadlo Kolín

Belzová
Babáková, Lajková, Průchová, Šašková,
Hartmanová
Hodina zpěvu, K. Šíp, K. Uhlíř
Melicharová, Legrová
Tři mušketýři, Divadlo Kolín
Plášilová, Šašková
KMD Louskáček - Vánoční příběh
Belzová
Vystoupení LŠU pro 1. stupeň
TU
Vánoční příběh
TU
Vánoční zpívání
TU
Šel tudy, měl dudy - hudebně - TU
vzdělávací
KMD - Chabrus line, Divadlo v Celetné
Belzová
Divadlo Kolín: Malá čarodějnice
Franková, Melicharová, Legrová
Kino Kolín - Houba na suchu
TU (krizová situace, netekla voda)
KMD - Mýdlový princ, Divadlo Brodway Belzová
Krkonošské pohádky
Kampeová, Šátková, Stará
Školní jarmark
celý ped. sbor
Divadlo Kolín: Elektrický Emil
Babáková, Lajková, Průchová
Výchovný koncert Libice n C.
Vyhňáková, Muniová
Indické odpoledne s Bhawnou
TU

9
10
10
11
12
12
12
12
1
1
2
3
3
3
3
4
4
5

2. Vzdělávací a ostatní pořady
Projekt Historie ve skutečnosti a v Babáková,
Průchová,
Legrová,
pověstech
Siváková, Jílková M.
ZOO Jihlava
Šátková, Kampeová
Psí útulek Kolín
Babáková, Průchová, Legrová, Jílková
M.
Včelařský ústav Libčice nad Vltavou
Melicharová, Legrová
Zoubky
Kampeová, Legrová
Zoubky
Šátková, Legrová
Dopravní výchova
ve škole
Zájezd do Vídně
Plášilová, Babáková, Průchová, Šašma
Exkurze do Prahy
Muniová
Tonda Obal
TU
Exkurze TPCA
Muniová, Legrová
Exkurze TPCA
Babáková, Průchová
Braillovo písmo - Muzeum Kolín
Franková (Knopová)
Exkurze TPCA
Vyhňáková, Roubalová
Testování KALIBRO 9. ročník
Exkurze 4. tř. Muzeum Keltů Dobšice
Lajková, Legrová
Exkurze 5. tř. Muzeum Keltů Dobšice
Babáková, Jílková M.
Návštěva knihovny 1.B
Šátková
Návštěva knihovny 1.A
Kampeová

9

Skanzen Přerov nad Labem - Jaro na vsi
Den Země - TEIR, VODOS

3
4
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Kampeová, Šátková
TU

9
9
9
10
10
11
12
12
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

Výměnný pobyt Velký Osek -Alicante
Exkurze sodovkárna Kolín
Mobilní planetárium
Planetárium HK
Exkurze ČT Praha
Autorské čtení - paní Galusová
Beseda "Les" - pan Fagoš
Exkurze statek Jestřabí Lhota
Exkurze do sklárny ve Velkém Oseku
Návštěva skláře ve škole

Průchová
Franková
Honzíčková
Šašma, Vyhňáková
Plášilová
Franková
Franková
Franková
Lajková, Legrová
Kampeová, Šátková, Stará, Franková,
Melicharová

4, 5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

Hodnocení:
Škola organizovala mnoho různorodých a zajímavých akcí. K těm nejúspěšnějším patřil
jarmark, jehož výtěžek byl 30 278,- Kč. Prostředky byly použity na výzdobu školy (pohovky
do relaxačních prostor školy, nábytek, vánoční osvětlení). Dále Den Země, indické odpoledne
s Bhawnou, zájezd do Vídně, exkurze do TPCA, návštěvy kulturních akcí. Ve spolupráci se
6.ZŠ Kolín se uskutečnil výměnný pobyt č žáků naší školy se žáky ze španělského města
Alicante. Naším cílem je naučit poznávat děti kulturní prostředí, chovat se v přírodě,
seznamovat se s různými pracovními obory. Vybraných akcí se může zúčastnit i veřejnost.
Místní spolky a organizace mohou využívat tělocvičnu i hřiště školy. Ve škole pracuje
keramický kroužek pro dospělé a předškoláky. V tomto školním roce probíhal kurz PC pro
seniory a další zájemce. Jelikož byl úspěšný, kurz bude pokračovat.
Podrobné informace o jednotlivých akcích naleznete na webových stránkách školy.
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Den Země
Na naší škole už se stalo tradicí, že si každoročně připomínáme Den Země. Letos to bylo
trochu s předstihem, už 20.4. Jako každoročně byl na tento den pro žáky školy připraven
různorodý program. Žáci 1. stupně absolvovali besedu s názvem DOODPADU, kterou
připravila firma Vodos Kolín. Děti se při ní dozvěděly, co všechno patří či nepatří do
odpadního potrubí, a co můžeme a nemůžeme do odpadu vypouštět. Nově nabyté znalosti si
mohly hned vyzkoušet v pracovních listech a dokonce si z besedy odnesly i drobné odměny.
Další besedu měl pro nás připravenou pan Michal Procházka ze sokolnické společnosti TEIR.
Tentokrát byla na téma "Lovci a jejich kořist". Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
informací o způsobech lovu i o obranných strategiích jednotlivých živočichů. A velký úspěch
samozřejmě jako každoročně měla živá zvířátka, která s sebou pan Procházka přivezl.
V dalších hodinách se žáci 2. stupně věnovali plnění úkolů pro školní recyklační program
Recyklohraní. Každá třída dostala své zadání a zpracovávala úkoly na téma třídění, zpětný
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odběr a recyklace. Výsledky nám přinesou další body do programu a ty pak budeme moci
vyměnit za zajímavé odměny.
V odpoledních hodinách se jednotlivé třídy vydaly na úklid obce. Každá třída opět měla
přidělený svůj úsek, který měla vyčistit od odpadků. Před odchodem na úklid jsme se ještě
mohli seznámit s novým obecním pomocníkem - multifunkčním vozem.
Poděkování patří firmě Vodos a sokolnické společnosti TEIR za zajímavé besedy, obecnímu
úřadu a výboru pro životní prostředí za spolupráci a předvedení multifunkčního vozu, panu
Kolínskému za dodání rukavic, pytlů a zajištění odvozu odpadků. Všem žákům a učitelům
školy děkuji za úklid obce.
Ing. Alena Jílková, zástupkyně ředitelky

15/ Projekty školy
Ve školním roce 2014/2015 byla škola zapojena do několika projektů v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V červnu byl ukončen projekt „Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a
učitelů základních škol, zavádění rodilých mluvčích a metody CLIL (zkrácený název „Cizí
jazyky pro život“)“. Projekt byl zaměřen na cizojazyčné vzdělávání žáků a učitelů.
Tři paní učitelky navštěvovaly jazykové kurzy angličtiny.
17.3. - 30.6. 2015 pracovala ve škole paní Bhawna Vajglová z Indie jako asistentka pedagoga
při výuce angličtiny. Paní Bhawna pomáhala organizovat i další aktivity, které nám pomohly
poznat odlišné indické prostředí a kulturu.
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Projekt „Pracujeme s novými technologiemi“ přinesl škole finanční částku v hodnotě
680 000,- Kč, která byla určena na nákup nových notebooků pro učitele a výukový SW.
V rámci tohoto projektu učitelé absolvovali různá školení ke zvýšení jejich kompetencí
v programu SMART Notebook.
Škola se zapojila do výzvy 56. Název projektu: „Zahraniční pobyty“. Alokace této výzvy
pro Masarykovu ZŠ činí 966 672,- Kč. Tyto prostředky jsou určeny na zahraniční jazykové
kurzy pro učitele a jazykově vzdělávací pobyt pro žáky. O prázdninách absolvovalo 6 paní
učitelek jazykové kurzy v Anglii a na Maltě. V říjnu 2015 proběhne výjezd 40 žáků do
Eastbourne v Anglii. Budou poznávat tuto zemi a navštěvovat kurz výuky angličtiny. Náklady
budou hrazeny z prostředků této výzvy.

16/ Ředitelské volno
Dne 19.3.2015 bylo uděleno ředitelské volno. Důvodem byla havárie vody.

17/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2014/2015 neprovedla ČSI inspekční činnost naší organizaci.

18/ Hospodaření s prostředky zřizovatele.
S prostředky zřizovatele se snažíme hospodařit efektivně a účelně. Viz příloha č.2, 3
Výčet priorit, jejichž vyřešení je nezbytné v následujícím období:
 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně
 Instalace klimatizace v počítačové učebně a ve třídách v půdní vestavbě
 Venkovní nebo vnitřní rolety do tříd v půdní vestavbě
 Rekonstrukce otopného systému
 Rekonstrukce osvětlení chodeb, tříd, tělocvičny
 Oprava podlahových krytin ve třídách
 Oprava podlahy v jídelně
 Výměna nábytku ve školní jídelně
 Zabezpečení a dálkové ovládání vrat
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 Rozšíření kamerového systému na dvůr a školní hřiště
 Rekonstrukce sociálního zařízení
 Nákup zařízení do školní kuchyně (kotel, trouba popř. konvektomat, pečící pánve,
nádobí, změkčovač vody)
 Rekonstrukce asfaltového hřiště
 Vybudování venkovní učebny
 Protipožární dveře ve sklepě a v archívu

Výroční zprávu za rok 2014/2015 schválila mimořádná pedagogická rada v září 2015.

Ve Velkém Oseku 11.9. 2015

Přílohy:
Příloha č.1
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Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ
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Příloha č.2
Ukazatel

Skutečnost 2015

Nezbytné provozní náklady
pravidelné
Elektrická energie
Vodné a stočné
Plyn
Opravy a údržba
Režijní materiál
Nakupované služby
Revize
Telefon, internet
Poštovné
Správa síťe, web
Náhrada škody
Odpisy
Pojištění
Poplatky peněžnímu ústavu
Plavání
Školní potřeby
Reprezentace
Ochrané pomůcky
Čistící prostředky
Časopisy a tisk
Metodické materiály
Nájemné kopírky
Pitný režim

leden - červen
151 612
34 318
270 610
50 978
147 646
144 257
16 940
17 935
2 846
54 000
0
92 781
19 155
4 637
44 000
27 308
9 688
12 580
32 395
7 581
2 046
1 439
8 652

Rozpočet 2015

Poznánky

325 000
75 000
600 000
250 000
250 000
180 000
50 000
50 000
5 000
110 000
8000
0
17 000 změna dodavatele
15 000
55 000
75 000
15 000
10 000
45 000
10 000
60 000 část bude použita na DVPP
0
15 000

Nezbytné provozní náklady
nepravidelné
Software, antivir, program
Bakalář
DHIM do 3000,- Kč (včetně
škol. nábytku)
DHIM nad 3000,- Kč
Nové nádobí do kuchyně
Mezisoučet - neinvestice A
Investiční prostředky
Počítačová učebna,
klimatizace
Kuchyň - myčka
Mezisoučet - investice B
Součet A+B
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78 876

110 000

46 940
41 437

10 000
150 000 nákup pračky
25 000
2515000

82 000 - dar, cena učebny

300 000 541 702,100 000 118 842,400000
2915000

Příloha č.3
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