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Výroční zpráva: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
Školní rok:
Hospodářský rok:

2016/2017
2016

1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy

Základní škola a mateřská škola
Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
Rozsochatec 54, Rozsochatec, 582 72
příspěvková organizace
70 982 392
102 006 164
600 086 917
ředitelka: Mgr. Hana Hertlová

adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

tel.: 569 628 123
e-mail: zsms@rozsochatec.cz

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

Obec Rozsochatec
Rozsochatec 97, 582 72
tel.: 569 628 113
e-mail: obec@rozsochatec.cz

1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

kapacita
30
50
20
110

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
1
28
1. stupeň ZŠ
1
18
Školní družina
1
18
Školní jídelna MŠ
x
28
Školní jídelna ZŠ
x
18

Počet dětí/žáků
na ročník
28
4,5
18
x
x

Počet žáků na
pedagoga
14
9
18
x
x

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Charakteristika školy
Základní škola je neúplná s 1. až 5. postupným ročníkem. Škola má kapacitu 50 žáků. Ve
školním roce 2016/17 byla škola vzhledem k počtu dětí jednotřídní, ale žáci byli na všechny
předměty kromě HV a PV rozděleni do dvou tříd (spojený 1. a 2. ročník, spojený 3. a 4.
3

ročník). Skutečný počet žáků v minulých letech nepřesáhl 30.
Díky nízkému počtu žáků škola představuje ideální zázemí pro individuální přístup, a to jak k
žákům se specifickými poruchami učení či žákům nadaným. Škola je také otevřená integraci
postižených dětí.
Prostorové vybavení
Každá třída má vlastní učebnu, počítačová učebna slouží zároveň jako učebna II. třídy.
Učebna pro pracovní vyučování je již rekonstruována, je rovněž částečně vybavena
pracovními nástroji a materiálem potřebnými k výuce. Prostředí a vybavení učeben je na
dobré úrovni. Učebny jsou vybaveny poměrně novým nastavitelným nábytkem. Také
vybavení pomůckami a výpočetní technikou je standardní. Žáci pravidelně využívají 5 nových
žákovských počítačů v počítačové učebně, tablety a také ve druhé třídě jsou k dispozici
žákům PC. Škola využívá tělocvičnu v budově školy, k dispozici je i sportovní areál v obci.
Venkovní prostory u budovy školy jsou postupně upravovány pro oddech a volný čas žáků.
Na školním pozemku bylo vybudováno školní hřiště, které je využíváno nejen v rámci výuky,
ale v odpoledních hodinách zde tráví čas i žáci ze školní družiny.
Materiální vybavení
Škola je dobře vybavena učebními materiály, pomůckami a výukovými programy pro
všechny předměty 1. stupně.
Pro žáky i učitele je k dispozici školní knihovna, učitelská knihovna a neomezený přístup na
internet.
I ve školním roce 2016/17 došlo ke značnému zkvalitnění materiální vybavenosti školy a
k vybavení interiérů. Učebnice, pomůcky a výukové programy jsou inovovány a doplňovány.
Učitelé mohou ve výuce využívat kromě žákovských počítačů 6 nových tabletů s výukovými
aplikacemi. Do školní knihovny přibyly nové knihy, dále bylo zakoupeno několik stolních
deskových her pro práci Klubu logiky a deskových her - díky prostředkům v rámci výzvy
Šablony pro ZŠ I. Do i. Třídy byl dokoupen koberec, který využívají žáci v rámci oddychového
koutku o přestávkách, dále byla zakoupena nová knihovna – je umístěná na chodbě a slouží
k ukládání knih k četbě pro žáky školy. Nové je i krásné dřevěné velké demonstrační
počítadlo.
Školní družina dovybavila svůj inventář novými hračkami a sportovními pomůckami.

Technické podmínky
Informačním centrem školy je počítačová učebna - žákům a učitelům volně přístupná,
vybavená 5 funkčními počítači, skenerem a tiskárnou, na všech těchto počítačích je možno
využívat neomezený přístupem internetu. V počítačové učebně je nainstalována interaktivní
tabule a dataprojektor.
Volně přístupné jsou počítače v učebně I. třídy, kde je k dispozici rovněž dataprojektor
s interaktivní tabulí. Výukové programy jsou využívány ve výuce většiny předmětů.
Pro názornou výuku nebo realizaci projektů mají pedagogové a žáci možnost používat
digitální fotoaparát, tablety s různými výukovými aplikacemi, notebooky, kopírovací stroj,
barevnou tiskárnu, skenery, audiovizuální techniku (CD přehrávače, videa, televizor),
hudební nástroje. Nově v tomto školním roce využívají žáci na výuku 6 tabletů.
Neustále jsou aktualizovány webové stránky školy.
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Hygienické vybavení
Škola má kvalitní hygienické zařízení pro učitele i žáky odpovídající normám a vyhláškám.
V přízemí budovy byla vybudována bezbariérová sprcha.
Pro aktivní odpočinek a relaxaci v době přestávek je k dispozici tělocvična a její vybavení,
venkovní prostory školy a zahrada u mateřské školy.
Školní družina
Při škole funguje jedno oddělení školní družiny po 18 dětech. Průměrná docházka se
pohybuje kolem 16 žáků. Činnost školní družiny je velmi pestrá a je přizpůsobena
dlouhodobým zájmům dětí a umožňuje jim aktivně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků
a zároveň nenásilně rozvíjí jejich zájmy a dovednosti. Výrazně přispívá k minimalizaci
problémového chování dětí ve volném čase.
Mateřská škola
Mateřská škola sídlí v samostatné budově. Má k dispozici plně vybavené dvě třídy, nově
rekonstruované hygienické zázemí. Školku navštěvuje 28 dětí. V areálu MŠ je
nadstandardně vybavena novými herními prvky zahrada. Nové herní prvky byly instalovány
v září 2014, splňují nejen bezpečnostní parametry, ale také zároveň podporují v dětech
radost z pohybu a fantazii při hrách. Také pískoviště bylo velmi pěkně opraveno a nynější
zahradu se všemi prolézačkami nám může závidět kterákoliv mateřská škola v okolí.
Mateřská škola připravuje děti pro školní práci, snaží se o všestranný rozvoj dětí. Personálně
byl pedagogický sbor od února posílen chůvou ( v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I), která se 4
hodiny denně stará o dvouleté děti.
I v mateřské škole došlo k výraznému zkvalitnění v materiální oblasti. Opět byly dokupovány
hračky a sportovní vybavení a vybavení na zahradu. Do třídy byly pořízeny nové stolky a
židle pro děti. Byly zakoupeny 2 notebooky.
Školní jídelna
Školní jídelna s kuchyní je ve stejné budově jako MŠ a je s jejím provozem propojena. ŠJ
slouží žákům a zaměstnancům školy, vybavení odpovídá normám pro školní stravování.
V kuchyni jsou nainstalovány dva nerezové stoly sloužící k přípravě pokrmů.
Práci kuchařkám usnadňuje nový nerezový stůl na přípravu pokrmů a nová lednice s
mrazákem.
Hospodářce v jídelně pro práci slouží nový notebook a nové účetní programy.

1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady

20. 9. 2012
3
• Dušan Svoboda - zástupce zřizovatele
• Jana Krédlová - zástupce pedagogů
• Monika Fárka - zástupce rodičů

Školská rada je poradním a výkonným orgánem školy, který umožňuje zákonným
zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy, zástupcům zřizovatele a dalším osobám
podílet se na správě školy. Volební období výše uvedených členů je tříleté.
ŠR se sešla v tomto školním roce celkem 2x a to 10. 10. 2016 a 14. 6. 2017.
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1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
Při škole nepracuje žádné občanské sdružení

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Kód

Obor vzdělání

Poznámky

79-01-C/01

Základní škola

RVP

Zařazené třídy

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přátelská škola (viz Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)
3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí pracovníci

Stupeň
vzdělání
1
ředitelka
1,0
VŠ
1
Učitelka ZŠ
1,0
VŠ
1
Učitelka ZŠ
0,41
SŠ
1
Vychovatelka ŠD
0,57
SŠ
1
Vedoucí učitelka MŠ
1,0
SŠ
1
Učitelka MŠ
0,61
SŠ
Učitelka v MŠ s úvazkem 0,81 je zároveň učitelkou v ZŠ s úvazkem 0,37
Funkce

Úvazek.

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

muži

muži

ženy

muži

0

1

0

0

ženy

ženy

nad 55 let
do
důchodového
věku
muži ženy

muži

ženy

muži

ženy

1

0

0

1

0

5

6

2

v
Celkem
důchodovém
věku

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
Funkce
1
Vedoucí kuchařka
1
Pomocná kuchařka
1
uklízečka
1
hospodářka školní jídelny
1
účetní
1
školnice
1
chůva
Pomocná kuchařka je zároveň uklízečkou v MŠ

Úvazek
1,0
0,63
0,38
0,25
0,2
0,69
0,5

Stupeň vzdělání
SOU
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
základní
SŠ

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Zápis pro školní rok 2017/18 proběhl na naší škole 10. 4. 2017 a účastnili se ho 4 předškoláci.
Nebyl udělen žádný odklad povinné školní docházky. Ve školním roce 2017/18 tedy
nastoupili do 1. třídy 4 prvňáci.
4.2 Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce jsme nevzdělávali žádného žáka 5. ročníku, tudíž nikdo z žáků naší
školy nemohl vykonávat přijímací řízení na víceleté gymnázium.
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
1. stupeň
ročník
Počet Prospělo
Prospělo
žáků
s vyznamenáním
1.
3
0
3
2.
5
1
4
3.
5
0
5
4.
5
2
3
Přehled o chování
Třída
Počet žáků Pochvaly
TU
1.
3
0
2.
5
0
3.
5
0
4.
5
0
Celkem
18
0

Neprospělo Žáci s
dostatečnou
0
0
0
0
0
0
0
0

Nehodnoceno
0
0
0
0

Pochvaly ŘŠ Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách

Za 1. pololetí
Za 2. pololetí

Počet
omluvených
hodin
921
459

Počet
omluvených
hodin na žáka
51,2
25,5

Počet
neomluvených
hodin
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0

5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení

Ročník
0
0
0
0
0
3.

Počet žáků
0
0
0
0
0
1- zdravotní znevýhodnění

4.

1- zdravotní znevýhodnění
2 - zdravotní postižení

5.4 Výchovně-vzdělávací proces
Hlavní úkoly vyplývají ze vzdělávacích plánů a koncepce školy
Vzdělávání
• pokračovat v realizaci školního vzdělávacího programu školy
• na základě připomínek doplnit a aktualizovat školní vzdělávací program - červen 2013
• u dětí předškolního věku rozvíjet řečové a jazykové dovednosti, základní společenské
návyky, logické myšlení, paměť, pozornost a představivost, vytvářet pozitivní vztah
k učení, seznamovat je s prostředím školy a školní prací prolínáním některých činností
• žáky základní školy vyučovat podle ŠVP, aby vědomosti a dovednosti dovedli aktivně
používat, bylo na ně možné plynule navazovat v dalších ročnících a předmětech,
úspěšně složili přijímací zkoušky a uplatnili je v dalším studiu a životě
• častěji užívat metody aktivního učení žáků a interaktivní výuku
• preferovat názorné vyučování
• zvyšovat nároky na systematickou přípravu – pravidelné ověřování vědomostí a
dovedností žáků
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•
•
•
•
•
•
•

pravidelné hodnocení a práce a výkonů žáků
poskytování individuální pomoci slabším a novým žákům a asistence žákům
s vážnějšími problémy
připravovat projektové dny a projekty, spolupracovat na zajímavých tématech
s jinými školami a subjekty
příprava vlastních materiálů pro výuku
pomoc odborníků – využít nabídky přednášek, kurzů, depistáží
návštěvy divadla, koncertu, výstav a zajímavé exkurze jako součást výuky
zapojit se do grantových programů

Výchova
• rozvíjet komunikační schopnosti, sociální a estetické cítění
• pracovat v týmech – vzájemná pomoc
• pracovat na vytváření partnerského vztahu učitel – žák
• nabídnout zajímavé mimoškolní aktivity
• učit žáky společenskému chování
Spolupráce s veřejností
• pořádat akce, při kterých se rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních
akcích
• spolupráce s rodinou, využívat znalostí a zkušeností a pomoci rodičů
• propagace činnosti školy na veřejnosti
• pokračovat v propagaci práce školy - průběžná aktualizace webových stránek,
příspěvky do obecního a regionálního tisku
• spolupracovat se školami regionu
• zapojit se do kulturního dění v obci a regionu

6 Projekty a granty
6.1 Projekty EU

Učící se málotřídky

CZ.02.3.68/0.0./0.0.16_010/0000522
9

Zahájení projektu - leden 2017 a ukončení v roce 2021. Projekt je zaměřený na poskytování
vzájemné kolegiální podpory. Do projektu se zapojilo 31 málotřídních škol v Kraji Vysočina.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I

Dne 17. 8. 2016 jsme podali žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.
Projekt ZŠ a MŠ aktivně je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a
žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu
extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování
žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem) a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

MŠMT dne 16. 12. 2016 rozhodlo o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „ZŠ a MŠ
aktivně“,s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002077. Výše částky schválené podpory
činí 487 667,00 Kč.
Datum zahájení
1. 1. 2017
Datum ukončení
31. 12. 2018
Doba trvání projektu
24 měsíců
Školou zvolené šablony :
• Chůva-personální podpora MŠ
• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty
Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)
• Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8
hodin
• Čtenářský klub pro žáky ZŠ
• Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Dále jsme zapojeni do celostátních dlouhodobých projektů Zdravé zuby, Ovoce do škol a
Školní mléko

V rámci Kraje Vysočina jsme každoročně zapojeni do projektu Prevence dětských úrazů
v Kraji Vysočina, kde se zúčastníme zážitkových kurzů 1. pomoci pro žáky i učitele,
výtvarných soutěží a dalších zajímavých aktivit
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6.2 Projektové dny
• Škola plná strašidel - celoškolní projekt
• Den stromů - projekt v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
• Houby - projekt v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
• Voda – projekt v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět -voda v přírodě -voda
v regionu – mapování vodních toků, nádrží a zdrojů v obci a jejich využití, kvalita
vody, ochrana vody, voda v umění – básně říkadla, výtvarná díla
• Vánoční zvonění - akce pro veřejnost, vystoupení dětí mš a zš, rozsvěcení vánočního
stromu
• Mandaly - tvorba originálních mandal, účast v soutěži
•
•
•
•
•

•
•

Velikonoční hrátky - projekt realizován ve spolupráci s rodiči dětí, rozvíjí manuální a
výtvarné schopnosti
Zdravý životní styl – projekt v rámci EVVO, smysluplnost třídění odpadu, výtvarné
činnosti, chování v přírodě, účast na akci Čistá Vysočina, exkurze do ekologického
centra v Horní Krupé
Máme rádi pohádky- projekt - rozvoj čtenářské gramotnosti
Hrajeme si s pohádkami - tvořivé texty, účast na literární soutěži
Vím, co udělám -kurz první pomoci -v případě úrazu, nehody – projekt ve spolupráci
s integrovanými záchrannými složkami a ČČK zaměřený na poskytování účinné první
pomoci v případě havárie, požáru, nehody a jiných mimořádných událostí –
sportovně branný den s řadou úkolů, soutěží a her brannou tematikou
Vím, jak se zachovám - Návštěva Policie ČR ve škole, beseda,
Vím, jak se mám chovat -celoškolní dlouhodobý projekt na téma slušné chování

6.3 Mimoškolní a zájmová činnost

Zájmové kroužky říjen-květen
Hra na kytaru
Procvičování učiva čj
a ma
Řk. náboženství
Keramika
Čtenářský klub
Klub logiky a desk.
her
Angličtina v pohybu
Čtenářský klub
Klub logiky a desk.
her

Pondělí
Pondělí

11.30-14.30
13.15-14.00

3.-4. roč.
3.-4. roč.

p. Novák
p. Hertlová

Pondělí
Pondělí
Úterý
Úterý

13.15-14.00
14.00-15.00
12,15-13.00
13,00-14.30

1.-4. roč.
1.-4. roč.
1.-2. roč
3.-4. roč

p. Zahálka
p. Dobrovolná
p. Babková
p. Hertlová

Středa
Čtvrtek
Pátek

13.15-14.00
13.05-14.30
12,15-13.00

1.-4. roč.
3.- 4.roč.
1.-2. roč

p. Krédlová
p. Babková
p. Hertlová
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Školní rok: 2016/17
Zaměstnanec
Všichni učitelé
Hertlová
Hertlová
Hertlová
Hertlová
Hertlová
Hertlová
Hertlová
Hertlová

Krédlová
Hertlová
Krédlová
Krédlová
Babková
Babková
Hertlová
Hertlová
Hertlová
Hertlová, Krédlová,
Babková
Drahošová
Šrámková
Drahošová
Krédlová
Drahošová
Hertlová

Akce
Školení BOZP a PO
Přírodní zahrady
Přírodní zahrady
Výchovní poradci
Porada ředitelů
Klub logiky a deskových her
Klub logiky a deskových her
Klub logiky a deskových her
učitelství pro 1. stupeň

Místo akce
Rozsochatec
Horní Krupá
Horní Krupá
HB
HB
Jihlava
Jihlava
Jihlava
České Budějovice

Martínek
Učící se malotřídky
Učící se malotřídky
Malotřídky společně
Čtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnost
Videotrénimk - Miroslav
Hanzelka
O způsobu vykazování údajů o
podpůrných opatřeních
Metodik prevence - Krizová
intervence
Martínek - Děti a média

Chotěboř
Jihlava
Jihlava
Jihlava
HB
HB
HB

4. 1. 2017
12. 1. 2017
23. 1. 2017
ukončeno
závěrečnou
zkouškou 13. 1.
2017
8.2. 2017
10. 2. 2017
10. 2. 2017
6.6. 2017
22. 3. 2017
22. 3. 2017
28. 3. 2017

Jihlava

3.4. 2017

HB

12. 4. 2017

HB

19. 4. 2017

Kurz první pomoci - MŠ
Jídelna - směrnice, provoz
Inkluze v MŠ, Malotřídky
společně
Malotřídky společně
Jak vypadá kolegiální podpora
formou inter. mentoringu
mentoring

Stříbrné Hory
Jihlava
Jihlava

9.5. 2017
11. 5. 2017
květen 2017

Jihlava
Jihlava

6.6. 2017
30.8. 2017

Jihlava

31.8. 2017
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Termín
29. 8. 2016
16. 9. 2016
17. 9. 2016

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách ZŠ
Spolupráce školy a dalších subjektů
•
•
•
•
•

Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem
se spolky v obci - ČSŽ, SDH
s PPP v Havlíčkově Brodě
s Policií ČR Chotěboř
s Hasičským záchranným sborem Chotěboř

Akce pro žáky
• Slavnostní zahájení školního roku - 1. 9.
• Dopravní výchova - 19. 10.
• Hudební vystoupení při otevírání Domu pro seniory - 21. 10.
• Jarmark - 28. 10.
• Projektové odpoledne v ŠD - 31.10.
• Beseda v knihovně v HB - 4. 11.
• Škola plná strašidel - 7. 11.
• Lampionový průvod - 11. 11.
• Vystoupení pro seniory - 12.11.
• Exkurze - statek Lesolg - 21.11.
• Adventní posezení - výtvarná dílna, prodej výrobků ŠD - 26.11.
• Rozsvěcení vánočního stromu - koledy - 26. 11.
• Vítání občánků - 27.11.
• Divadlo Jana Petráše - 28.11.
• Mikulášská nadílka - 5. 12.
• Soutěž v malování mandal - 21. 12.
• Soutěž o nejhezčí adventní kalendář - 21. 12.
• Vánoční posezení ve škole - 22.12.
• Knihovna v HB - bajky - 6. 1. 2017
• Putovní výstava mandal - akce pro veřejnost - 21.1.
• Recitační soutěž - 18. 2.
• Dřevíčková dílnička - 28.2.
• Knihovna HB - 6.3.
• Drumbery - 15.3.
• Besídka pro maminky - 15.3.
• Karneval v ŠD - 30.3.
• Pohádka Honza a drak - 7. 3.
• Výzdoba velikonočního stromu - 10. 4.
• Vynášení Morany - 10. 4.
• Zápis do 1. ročníku ZŠ - 10.4.
• Matematická soutěž Cvrček a Klokánek- 20.4.
• Čistá Vysočina - úklid obce - 21. 4.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čarodějnice - projektový den - 27. 4.
Dospělí dětem-literární a výtvarná soutěž - 5. 5.
Projektové dny AJ - 12.5.
Ochutnávka zelenino-ovocného koše - 18.5.
Dopravní hřiště v HB - 19.5
Pasování prvňáků na čtenáře - 22.5.
Lehkoatletické závody ŠD - 23.5.
Divadelní představení Jana Hrubce - 31.5.
Výtvarná soutěž Bezpečně na cestě - 31.5.
Dětský den v ŠD- 1.6.
Pohádka o třech královstvích - 7.6.
Anglicky hraná pohádka - div. představení Chotěboř - 8. 6. 2017
Ekologické centrum v Horní Krupé -9.6.
Divadlo Jana Petráše - 12.6.
Kurz první pomoci - 13.6.
Jihlava ZOO- školní výlet - 19.6.
Vítání občánků - 25.6.
Spaní ve škole - 28.6.
Rozloučení s předškoláky - 30.6.
Slavnostní zakončení školního roku - 30.6.
duben-červen - plavání - žáci 3. a 4. ročníku

Akce pro veřejnost
• říjen - sběr papíru
• Hudební vystoupení při otevírání Domu pro seniory - 21. 10.
• Jarmark - prodej výrobků ŠD - 28.10.
• Škola plná strašidel -7.11.
• Lampionový průvod - 11. 11.
• Vystoupení pro seniory - 12.11.
• Adventní zastavení - výtvarné dílny - 26.11.
• Adventní zastavení - rozsvěcení vánočního stromu- 26.11.
• Putovní výstava mandal - akce pro veřejnost - 21.1.
• Poděkování maminkám - hudebně dramatické vystoupení žáků - 15. 3.
• Vítání občánků - hudební vystoupení žáků ZŠ a MŠ
• Výzdoba velikonočního stromu -10.4.
• Vynášení Morany - 10.4.
• Čistá Vysočina - sběr odpadků - 21. 4.
• Setkání s rodiči - kurz komunikační dovednosti - 20.6.

Pomoc ostatním
• Fond Sidus
• Pomozte dětem
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• Sbíráme víčka
• Výroba větrníků pro ,,slané děti“
• Onkoláček - výrobky pro nemocné děti
Akce k environmentální výchově
• Ekologické centrum v Horní Krupé
• Čistá Vysočina - sběr odpadků
• - sběr papíru
• - třídění odpadů

Aktivity MŠ Rozsochatec 2016/17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaloupky Horní Krupá Ferda mravenec ze života hmyzu
Divadlo Rózy Blechové Pohádka o rodině, Ošklivé káčátko
Svatomartinský průvod
Vystoupení v hospodě pro důchodce
Klaun v ZŠ - Popletený Honza
Oční vyšetření VIZUS
Vánoční dílna s rodiči
Divadlo SCHOD v Chotěboři - společně se ZŠMŠ Horní Krupá
Dřevíčková dílna
Cirkusové vystoupení v MŠ Dolní Krupá
Drumbeny Bára Polívková
Divadlo u dvou sluncí Skuteč - Kočička a ježek kamarádi
Cirkus Pavlíny
Vynášení Morany
Zápis do MŠ
Návštěva místní knihovny
Foto Kunc
Praxe studentky Edu
Divadlo Honzy Hrubce
St. anglické divadlo v Chotěboři
Vystoupení klauna
Výlet do ZOO Jihlava - nejstarší děti
Zážitkové odpoledne pro rodiče - Bára Polívková
Slavnostní rozloučení s MŠ
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8.2 Účast žáků školy v soutěžích
Název soutěže
únor

Školní kolo
recitační soutěže

březen

Matematická
soutěž - Cvrček,
Klokan,

duben
květen
květen
červen

-žáci 2. a 3. ročníku získali nejlepší
umístění v rámci okresu HB
-žáci 4. ročníku dosáhli
nadprůměrných výsledků v rámci
okresu HB
výtvarné a
Věcnými cenami oceněni žáci za
literární práce na kolektivní výtvarné práce a za literární
soutěž Děti dětem práce
soutěž školních
Sylva Horáková - medailové umístění
družin - Chotěboř
ocenění žáci mají umístěné mandaly
malování mandal
v kalendáři pro rok 2018/19
Bezpečně na cestě Věcnými cenami oceněni 2 žáci
- výtvarná soutěž

.
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Naši školu ČŠI v letošním školním roce nenavštívila.
29. 8. 2016 - kontrola OSSZ - bez závad
Kontrola byla zaměřena na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
15. 2. 2017 byla provedení kontrolní a metodicko-poradní návštěva svazového inspektora
bezpečnosti práce - bez závad
15. 5. 2017 proběhla kontrola z hygieny ve školní jídelně - na základě doporučení byla do
jídelny dokoupena nová lednice s mrazákem, nový nerezový stůl na přípravu pokrmů. Dále
bylo doporučeno odstranit vlhkost ve sklepních prostorách - v září 2017 bude odbornou
firmou provedeno odvodnění obvodních zdí budovy.

12. 6. 2017 kontrola VZP - provedení kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného - bez závad
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10. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.)
Účelový
znak

v tis. Kč
Vratka při
finančním
vypořádání

Poskytnuto
k 31. 12.

Použito
k 31. 12.

2911,00

2911,00

0

- Platy

2100,00

2100,00

0

- OON

15,00

15,00

0

796,00

796,00

0

Mzdové nákl. - platy

52,487

52,487

0

Ostatní ( pojistné + FKSP)

18,634

18,634

0

Celkem

71,121

71,121

0

2982,121

2982,121

Ukazatel
Přímé NIV celkem

33353
z toho

- Ostatní (pojistné + FKSP +
ONIV)

33052

Celkem
-

Dotace celkem
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Nákladové položky
Potraviny

v Kč
Náklady celkem

295695,01

Knihy, učební pomůcky

2833,50

DDHM

58007,00

Nákup materiálu j.n.

56593,00

Voda

9519,00

DHM

48318,00

Elektrická energie

47741,00

Plyn

89657,00

Služby pošt

342,00

Služby telekomunikací + internet

14893,62

Služby peněžních ústavů

5247,60

Nemocenská
Školení a vzdělávání

13868,00

Zpracování mezd

22869,00

Nákup služeb j.n.

10780,20

Drobné opravy a údržba

93680,00

Práce programátorů

13702,00

Plavecký výcvik

3175,00

Cestovné

1050,00

Odpisy
Revize

5433,00

Pojištění majetku a odpověd.

22706,00

Zákonné soc. náklady

5900,00

Celkem

822009,93
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Náklady na 1 žáka (dítě)

Příjmové položky

Příjmy celkem

Úplata za školní stravování

294912,00

Školné MŠ

16900,00

Školné ŠD

9600,00

Další příjmy-čerpání fondů
Úroky
Obec Rozsochatec

520 000,00

841412,00

Celkem
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

3 804 130,93
3 823 533,00
19 402,07

19

Příjmy na 1 žáka (dítě)

Příloha č. 1
Výroční zpráva dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Rozsochatec v oblasti
poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok
2016
•

•
•
•
•
•

•

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k
informacím“), zveřejňuje Základní škola a mateřská škola Rozsochatec následující
údaje:
V roce 2016 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, a to prostřednictvím elektronické pošty.
V roce 2016 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve
smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
V roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím.
V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu
k informacím proti postupu organizace Základní škola a mateřská škola Rozsochatec
při vyřizování žádosti o informace.
Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu
k informacím, je možné získat na internetových stránkách školy

V Rozsochatci, dne 27. 2. 2017

Mgr. Hana Hertlová
ředitelka
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