Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti základní školy
1. Charakteristika školy
Základní škola v Kmetiněvsi je školou málotřídní.
S účinností k 1.1. 2003 je zařazena do sítě škol.
S účinností od 15.9. 2009 se rozšířila o Mateřskou školu.
Součástí školy je i školní jídelna a školní družina.
IZO: 102086745 Základní škola
IZO: 181012642 Mateřská škola
IZO: 113200421 Školní družina
IZO: 102686084 Školní jídelna
Zřizovatel: Obec Kmetiněves, okres Kladno
Právní forma : obec
Sídlo: Kmetiněves 17, 273 22 Hospozín
e-mail : oukmetineves@tiscali.cz
Adresa školy: Kmetiněves 77, p. Hospozín 273 22
S platností od 1.1. 2003 je škola právním subjektem.
Základní škola je neúplně organizovaná, je trojtřídní s 1.až 5. postupným ročníkem.
Ve školním roce 2016/2017 měly třídy následující rozvržení:
I. třída- 1., 2. ročník
II. třída – 3. ročník
III. třída – 4., 5. ročník
Se začátkem školního roku nastoupilo do základní školy 41 žáků. Během školního roku se
přihlásil jeden žák. K 30.6. 2016 bylo ve škole 42 žáků.
Ve školní družině bylo přihlášeno k 30.6. 2016 30 žáků.
2. Přehled učebních plánů
Ve školním roce 2016/2017 se vyučovalo ve všech ročnících podle vlastního školního
vzdělávacího plánu Brána školy otevřená č.j. 94/2007.
3. Údaje o zaměstnancích školy
Provozní zaměstnanci:
Školnice, uklízečka
Kuchařka, vedoucí školní jídelny
Topič
Pomocná kuchařka

1 /1 úvazek uklízečka MŠ 1/0,5 úvazku
1/0,725 +0,125 úvazek
1/0,063 úvazek (topná sezona)
1/0. 75 úvazek

Přehled kvalifikovanosti 1. stupeň ZŠ
s magisterským vzděláním …………… 3 / 3 úvazky
nekvalifikovaná učitelka 1. stupeň 3x - pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova
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Přehled kvalifikovanosti ve ŠD
Vychovatelka, kvalifikovaná obor vychovatelství…………………… 1 / 0,77 úvazek
Asistent pedagoga s kvalifikací 2/ 1,02 úvazku
Přehled kvalifikovanosti v MŠ
Učitelka v MŠ s kvalifikací 2/2,0 úvazky
4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Údaje o prospěchu a chování
1. pololetí
klasifikováno celkem 41 žáků
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospěli

24 žáků
17 žáků
0 žáků

výchovná opatření
Pedagogickou radou bylo uděleno

0 pochvaly za sběr kaštanů.

2. pololetí
klasifikováno celkem 42 žáků
prospělo s vyznamenáním ……23 žáků
prospělo …………………… 18 žáků
neprospěli …………………….. 1 žáků
výchovná opatření
Pedagogickou radou bylo uděleno 21 pochval za sběr druhotných surovin.
10 pochval za pěkné studijní výsledky
5. Údaje o hodnocení školy ČŠI
Inspekce v tomto školním roce neproběhla.

6. Testování žáků
V letošním roce proběhlo testování – MATEMATICKÝ KLOKAN ve 2., 3., 4., a 5. třídách.
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7. Integrace/inkluze
Ve školním roce 2016/2017 bylo 12 žáků vzděláváno podle RVP ZV s IVP
8. Plavecký výcvik
Nebyl zařazen v ŠVP.
9. Činnost ŠD
Provoz ŠD od 11,40 – 16:00 hodin.
Viz. příloha č.1. Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce 2016/2017, zpracovala
paní vychovatelka Bc. Eva Kramperová.
10. Zájmové útvary
V tomto školním roce byly do činnosti školy zařazeny níže uvedené zájmové kroužky pod
vedením pedagogů ZŠ:
 English with Steve
 Počítač hrou
 Sportovní
 Keramika

11. Údaje o plnění ročního plánu
Roční plán byl plněn průběžně. Byl rozvržen do čtyř tématických celků, které prolínaly všemi
vyučovanými předměty i činnostmi ve školní družině. Výstupy některých témat byly
prezentovány rodičům a široké veřejnosti.
12. Údaje o DVPP zaměstnanců
V průběhu celého roku se učitelky a vychovatelka, vedle zvyšování kvalifikace, zúčastnily
několika seminářů akreditovaných MŠMT ČR a pracovaly na svém osobnostním růstu i
získávání nových poznatků a dovedností v oblasti školství.
Seznam seminářů akreditovaných MŠMT ČR, kterých se zaměstnanci zúčastnili:

Akreditovaný seminář

Počet účastníků

Semináře pořádané okr. vzdělávacími středisky
Studium pro předškolní zařízení – doplnění kvalifikace
Seminář pro vedoucí a hlavní kuchařky ŠJ
Seminář pro vychovatele ŠD
Asistent pedagoga
Manažerská příprava pro ředitele – funkční studium
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3
0
2
0
0
0

13. Školní a mimoškolní aktivity
Také v tomto školním roce jsme se snažili zprostředkovat dětem pestrou činnost v rámci výuky
i mimoškolních aktivit. Do některých aktivit se zapojili i rodiče a pomohli s přípravou,
organizací či přispěním drobných dárků a cen.
Snahou bylo nejen zapojit veřejnost do činnosti školy, přiblížit dětem zábavnou formou obsah
učiva, ale i využití nových zkušeností a poznatků v praktickém životě.
Na tomto místě uvádíme akce a činnosti, které nejvíce zaujaly děti i veřejnost:
*Recyklohraní- zapojení do recyklačního programu- EVVO
*Posviťme si na strašidla
*Výtvarné soutěže
* Divadelní představení Divadlo Matýsek
*Recitační soutěž
* Zdravé zuby
*Projekt se společností DM- zdravé zoubky
*Vánoční trhy před obecním úřadem v Kmetiněvsi
* Vánoční besídka v rámci rozsvícení vánočního stromku v Kmetiněvsi
* Vystoupení u vánočního stromu v období Adventu - s OÚ Kmetiněves
*Četba nové vánoční pohádky se spisovatelem Rostislavem Křivánkem
*Pozorování zvířat u krmelce- EVVO
*Beseda s myslivcem EVVO
*Velikonoce, projektový den, svátky jara
*Noc s Andersenem
*Školní výlet (5 dní)
*Dětský den
* projekt – Dopravní výchova
* Koncert – paní Kříčková - klavír
Jsme v projektu ORP Slaný podpora škol ve vzdělávání, kde jsme získali 1x stolní PC, 1x
tablet, 1x notebook Asus, 1x tiskárna OKI(projekt zaštiťovali Mgr. Jaromír Vadinský a Mgr.
Pavla Havlová)
* pasování dětí z MŠ na prvňáčky
*besídka MŠ
*přednáška se zdravotníkem na téma zdravá výživa a zdravý životní styl
*Kino Kralupy nad Vltavou
14. Zápis do 1. ročníku
7. dubna 2017 se konal zápis do 1. ročníku. Zapsáno bylo celkem 10 žáků.
Z toho odklad povinné školní doch. – 2.
Nenastoupili do ŽŠ z důvodu přestěhování 0.

15. Opravy školy
V tomto školním roce byla rekonstruována podlaha v přízemí školy, podklad, linoleum
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16. Materiální vybavení školy
Z prostředků školy byly pořízeny učebnice, knihy do žákovské knihovny, výukové programy
do PC, pomůcky pro integrované žáky, hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků,
pracovní ochranné prostředky. Z finančních prostředků zřizovatele byly zakoupeny odborné
knihy do učitelské knihovny, noviny a časopisy pro pedagogy i žáky a provozní potřeby školy.
17. Spolupráce se zřizovatelem
Zřizovatel se snaží vyjít vstříc potřebám školy, která se v konkurenčním prostředí dalších
nejméně 4 škol v blízkém okolí snaží pokrýt poptávku rodičů a zvýšit zájem o vzdělávání v této
škole. Vynakládá nemalé částky z obecního rozpočtu na opravy, které se za mnoho let
nashromáždily a snaží se čerpat i finanční prostředky z dotací a grantů.
18. Spolupráce s rodiči
Spolupráce rodičů se školou je velice kladná. V březnu proběhly volby do školské rady, která
byla zvolena na dobu 3 let: zástupce školy p. Mgr. Vadinský, zástupce zřizovatele p. Mgr.
Rovná, zástupce rodičů p. Mikešová.
Rodiče se podílí na spoluorganizování mimoškolní činnosti, zajímají se o dění ve škole,
poskytují drobné dárky jako odměny.
19. Plnění minimálního preventivního programu
Preventistou byla stanovena, na základě rozhodnutí ředitelky školy, vychovatelka školní
družiny, která zpracovala MPP školy a dbala na jeho plnění. Spolu s ostatními pracovníky
školy, v závěru školního roku 2016/2017 provedla zhodnocení MPP. Téměř všechny body
programu byly splněny.
(Příloha č. 2 : Zhodnocení MPP )
20. Dotace z Evropských fondů
Rozvoj škol na území ORP Slaný. Konec 30. 6. 2017, viz webové stránky školy.
21.Personální změny
20. Závěry pro školní rok 2017/2018
Výuka bude pokračovat podle vzdělávacího plánu „Brána školy otevřená“, č.j. 94/2007.
Důraz bude kladen na jazykové vzdělání a zajištění materiálního vybavení učeben a školního
dvora v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy. Budeme se snažit o rozvoj
infrastruktury na škole podle ICT plánu. Též bude naší snahou rozvoj žáků po stránce
osobnostní i estetické, což se promítne i v prezentaci školy a potažmo naší obce.
Při výuce bude využíváno moderních vyučovacích metod, při kterých se u žáků rozvíjí
praktické dovednosti, schopnost samostatného rozhodování, odpovědnosti za svoji práci,
schopnost spolupráce a pomoci druhým dětem.
Další prioritou našeho pedagogického působení je pokračovat v péči o
integrované/inkludované žáky, žáky nadané, rozšiřovat spolupráci s rodiči, MŠ Hospozín, MŠ
Černuc a ZŠ Černuc, ZŠ Velvary a okolními školami, institucemi a obcemi, z nichž k nám žáci
dojíždějí, abychom zvýšili počet žáků v naší škole.
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Všichni pedagogičtí pracovníci si budou doplňovat potřebnou kvalifikaci pro výkon své
práce.
Svou pozornost zaměříme na nové způsoby hodnocení žáků a evaluaci školy, které se
budou prolínat do zavedeného školního programu.
Školní vzdělávací program základního vzdělávání se stane jednou z priorit práce pedagogů i
v příštím školním roce a bude se opírat o názory rodičů, žáků i veřejnosti.
V neposlední řadě se budeme snažit získat sponzory pro školní práci a ve spolupráci s obecním
úřadem získat příspěvek z fondů EU na další rozvoj školy a mimoškolních aktivit.
21. Seznam příloh
1.
2.
3.
4.
5.

Hodnocení ŠD
Hodnocení MPP
Přehled o hospodaření
Výroční zpráva MŠ
Hodnocení MŠ

V Kmetiněvsi dne: 31. 8. 2017

Mgr. Pavla Havlová

Schváleno pedagogickou radou:

Schváleno školskou radou:
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