Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Základní škola Žichovice, okres Klatovy, příspěvková organizace
1. Základní údaje o škole
Název školy, spojení

1.1.

název: Základní škola Žichovice, okres Klatovy, příspěvková organizace
adresa:Žichovice 8, 342 01 Sušice
telefon: 376 596 116, 799 511 156
IZO:
600068536
IČO:
60610719
ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Krčmářová
e-mailové spojení: zszichovice@seznam.cz
internetové stránky: http://zszichovice.cz
Zřizovatel

1.2.

Obec Žichovice, Žichovice 190, 34201 Sušice 1
Poslední zařazení do sítě škol

1.3.

č. j. MSMT- 10699/2015 - 2dne 5. 5. 2015s účinností od 1. 9. 2015
1.4.

Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě)

Odloučené pracoviště
Školní družina
Školní jídelna - výdejna

1.5.

Adresa
Žichovice 210, 342 01 Sušice
Žichovice 210, 342 01 Sušice

Vzdělávací program školy, obory.

Název vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání „Škola pro život“
Vyučované obory - 79-01-C Základní škola.

Č.j.
235/2016 – od 1. 9. 2016

V ročníku
1. – 5.

1.6.

Součásti školy

Název součásti

Kapacita

Základní škola

18/19
65

Školní družina

30

Počet žáků

19/20 18/19
65
35+1§38+
20§41
30
30

Počet tříd
19/20
39+
2§41
30

Název součásti

Kapacita

Počet stravovaných

Školní jídelnavýdejna

30

dětí, žáků
38

1.7.

18/19 19/20
3
3
1

zaměstnanců
9

1

Počet přepočtených
pedag. pracovníků
3,59+1,00
asist.pedag.
0,666
Počet
přepočtených
pracovníků

cizích
0

0,375

Typ školy, školský obvod

Neúplná (spojené ročníky)
I. třída: 3. ročník
II. třída:1. a 2. ročník
III. třída 4. a 5. ročník
Školský obvod školy - Žichovice, žáci dojíždějí z Čímic, Nezamyslic, Rabí a Čepic.

1.8.

Žáci se SVP

Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývojovými poruchou učení a chování
Celkem

Počet žáků
0
0
0
1
0
0
2
3

Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ne

1.9.

Materiálně technické zajištění školy, charakteristika školy

Naše ZŠ v Žichovicích je škola venkovského typu, malotřídní, s více jak 120 letoutradicí.Nachází
se ve staré části Žichovic za kaplí, k areálu patří malý parčík a dvůr. Škola dále využívá ke

sportovním aktivitám tělocvičnu, zbudovanou u místního zámku a přilehlý park.
V současné době je škola trojtřídní, nachází se v jednopatrové budově se třemi učebnami a
sborovnou, která slouží i jako kabinet. Budova je postupně modernizována. V poslední době bylo
opraveno osvětlení ve II. třídě, do sborovny koupena barevná tiskárna, tablet pro žáky. Zadní
vchod do budovy byl vybaven novými dveřmi s dálkovým otevíráním.
Pro účely školy byly získány v březnu prostory bytu v přízemí budovy, proběhly zde práce
elektrikářské, instalatérské, zednické, položeno nové lino. Škola tak získá sborovnu s kuchyňkou,
sklad pomůcek a sešitů, učebnu na výtvarné práce a pracovní činnosti. Proběhla rovněž
rekonstrukce ředitelny v patře školy, byla sem přivedena voda, na podlahu položeno nové lino a
koupen nový nábytek. Ředitelna a nové prostory byly vymalovány, v provozu budou k 1. 9. 2020.
Odloučené pracoviště družina a jídelna – výdejna se nachází v nové části Žichovic čp. 210 vedle
zdravotního střediska. Vybavení v těchto prostorách je moderní, funkční.
Škola i ŠD jsou vybavovány novými učebními pomůckami, potřebnými k výuce a aktivitám.
1.10. Školská rada
Funkční období školské rady: listopad 2017 – listopad 2020
Počet členů školské rady: 3
Školská rada byla zřízena na základě znění zákona č. 561/2004 Sb., §167, o předškolním,
základním, středním vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a na základě Usnesení zastupitelstva obce Žichovice byl vydán Volební řád školské rady
s účinností od 1. 1. 2012. Tento školní rok se sešla školská rada dvakrát.
Přehled členů školské rady
Zástupce obce
Zástupce rodičovské veřejnosti
Zástupce pedagogických pracovníků
Předseda školské rady

Mgr. Vojtěch Herman
pan Petr Kononov
Mgr. Gabriela Hermanová
pan Petr Kononov

2. Údaje o pracovnících školy
2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet všech pracovníků *

Počet pedagogických pracovníků *

2018/19
2019/20
2018/19
9/6,549
9/6,6319
7/5,174 s AP
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav k 30.9.

2019/20
7/5,2569 s AP

Charakteristika učitelského sboru:
Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, další tři pedagogové, dvě asistentky pedagoga a
vychovatelka školní družiny. Sbor je složen ze samých žen, věkově pestrý, od mladých, zralých, až
po zkušené pedagogy.
Učitelský sbor

Jméno pracovnice

Pracovní zařazení

Mgr. Jaroslava Krčmářová

pí. Věra Veselá

Ředitelka ZŠ
Třídní učitelka I. třídy – 3. ročník
Třídní učitelka II. třídy – 1. a 2. ročník
koordinátor ŠVP
Třídní učitelka III. třídy – 4. a 5. ročník
Metodik prevence, výchovný poradce
Učitelka, Metodik ICT
Enviromentální výchova
Asistent pedagoga

pí. Andrea Karbanová

Asistent pedagoga

pí. Alena Frančíková

Vychovatelka školní družiny

Mgr. Veronika Mikulášová
Mgr. Gabriela Hermanová
Mgr. Jaroslava Mia Habichová

Provozní zaměstnanci
Jméno pracovnice
pí. Alena Šatrová

Pracovní zařazení
Uklízečka
Pomocná kuchařka
- výdej stravy

pí. Petra Pešťáková

2.2.

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/20

Součást
SpŠ
SŠ jiné
Konzerv.
PO
ZŠ
2-asist.pedagoga
ŠD
1dopl.stud. v ŠD
* DPS – doplňkové pedagogické studium
2.3.

VOŠ
-

VŠ Bc.
-

VŠ –
1.st.PF
4
-

VŠ2.st. PF
-

VŠ jiné s,
bez DPS*
-

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020

Počet pedagogických pracovníků
7
Věkové rozmezí
do 29 let
30-39 let
40-49 let
50-61 let
Důchodci

Průměrná délka
pedagogické praxe
12
Počet
1
1
4
1
0

Průměrný věk
42

2.4. Aprobovanost (výuka vedená odborně způsobilým učitelem)
Všichni učitelé mají magisterské pedagogické vzdělání se zaměřením na 1. st. ZŠ.
Počet absolventů PF 1, v důchodovém věku 0.
2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V průběhu roku 2019/20 se pedagogové zúčastnili vzdělávacích akcí organizovaných zejména
Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou Plzeň, Národním institutem pro další
vzdělávání, MAS Klatovy atd. Akce byly věnovány současným problémům vedení, čtenářské a
matematické gramotnosti, způsobům vedení výuky, osobnostnímu rozvoji. Účast na vzdělávacích
akcích byla hrazena ze státního rozpočtu z ONIV a z dotace EU (šablony II) a z provozních
nákladů. Pedagogičtí pracovníci doložili svou účast na akcích osvědčením.
Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků

22
28

3. Přijímací řízení, další zařazení žáků
3.1. Zápis žáků do 1. třídy
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů ŠD

7

navržen
0

skutečnost
0

Očekávaný počet dětí
celkem

Očekávaný počet tříd

7

1

3.2. Absolventi školy- žáci 5. ročníku a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky v ZŠ Žichovice
Přihlášení na gymnázium
Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia
Přechod z 5. ročníku do 6. ročníku jiné ZŠ
Počet žáků
Název ZŠ
3
ZŠ T. G. Masaryka Sušice
1
ZŠ Lerchova Sušice
1
ZŠ Blatenská Horažďovice
1
Soukromá škola Sušice

1
1

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1.

Prospěch žáků
Pololetí

Počet žáků celkem

1.

39/*
2 §41/*
38/*
2 §41/*
2 § 38 /*

2.

/*

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

33
6
0
2
0
0
30
8
0
2
0
0
žáci nebyli v II. pololetí přezkušováni

0
0

- údaje o počtu žáků vycházejí z celkového počtu žáků na konci jednotlivých pololetí

4.2.

Chování žáků

Snížený stupeň z chování
2. stupeň
3. stupeň

Počet žáků
1. pololetí
0
0

2. pololetí
0
0

Pochvaly - ve II. pololetí byly za výborné školní výsledky odměněni věcnými dárečky žáci se
samými jedničkami, žáci s nulovým počtem zameškaných hodin v celém školním roce a žáci
„skokani roku“, kteří se ve výuce znatelně zlepšili či snažili.
Výchovná opatření – v I. pololetí bylo uděleno 1x napomenutí TU za neplnění školních povinností,
1x důtka ŘŠ za neplnění školních povinností.
Ve II. pololetí nebylo uděleno žádné výchovné opatření.
4.3.

Docházka žáků
1. pololetí
2. pololetí

Omluvená absence
1 334
404

Neomluvená absence
0
0

V II. pololetí školního roku málo zameškaných hodin z důvodu uzavření škol, COVID 19.
4.4.

Přehled volitelných a nepovinných předmětů

Nemáme na škole volitelné a nepovinné předměty.
4.5. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
(dle Metodického pokynu MŠMT č.j 19 485/01-22)
Výchova k volbě povolání realizována v průběhu celého roku v předmětech Prvouka, Přírodověda
a Vlastivěda.

Probíhá dobrá spolupráce s Gymnáziem Sušice.

4.6. Plnění Programu environmentálního vzdělávání
Problematika ochrany přírody je v naší škole realizována ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda a také v různých mimoškolních aktivitách, při
besedách a výletech, vycházkách. Po celý rok jsme pracovali dle našeho plánu environmentální
výchovy. Žáci třídili odpad ve škole, snažili jsme se podporovat třídění i v domácnostech. Od září
do prosince jsme plnili aktivity v programu Domestos – lovci bakterií, kde jsme získali cenu
v hodnotě 7 000,- Kč – hygienické prostředky.
V říjnu se uskutečnil naučný program v environmentálním centru PROUD Horažďovice s názvem
„Moje zvířátko“ a v červnu jsme měli naučný program od stejné společnosti u nás ve škole – odlov
hmyzu, zkoumání vody, půdy a živočichů, kteří zde žijí.
V listopadu jsme se zúčastnili filmové projekce „Kolumbie“ od společnosti „Planeta Země“ a
zhlédli jsme program „Přežití v pralese“.
Naši nejmenší plnili projekt „Veselé zoubky“. Jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol
a Mléko do škol.
Žáci navštěvovali různé kroužky pořádané školou, divadla, kulturní a společenské akce. Bohužel
z důvodu uzavření škol (COVID 19 – březen až květen 2020) nemohly být všechny plánované akce
realizovány.
4.7. Ochrana člověka za mimořádných situací, dopravní výchova
V průběhu celého školního roku je do učiva většiny předmětů zařazována problematika ochrany
člověka za mimořádných situací a bezpečnost. Této problematice byly věnovány i některé akce
zařazené do našeho ročního plánu školy. Mimořádná pozornost byla věnována hlavně dopravní
výchově. Za zmínku stojí kroužek dopravní výchovy pro žáky 4. – 5. ročníku s praktickými
jízdami na dopravním hřišti v Sušici. První ročník plnil projekt „Zdravé zoubky“. Na návštěvě
v Hasičské stanici v Sušici si žáci vyzkoušeli různé aktivity a prohlédli si hasičská auta. Ve škole
jsme si zkusili cvičný požární poplach a řekli si, jak rychle opustit budovu, co vzít s sebou a jak se
v případě požáru chovat.
5. Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti
5.1.

Zájmová činnost organizovaná školou
Název kroužku
Vyučující

Dopravní výchova
Klub záb. logiky a desk. her
Kroužek výtvarný a keramika
Klub badatelský – ŠA II
Anglický jazyk- ŠA II
Německý jazyk – 3.r.
Německý jazyk – 4. a 5.r.
Německý jazyk 3. – 5. ročník

Počet odučených hodin
ve školním roce

Mgr. Gabriela Hermanová
10
Alena Frančíková
probíhalo v rámci ŠD
BcA. Lucie Marinčinová
nebyl hrazen školou
Mgr. Gabriela Hermanová
26
Mgr. Veronika Mikulášová
26
Mgr. Jaroslava MiaHabichová
do prosince 2019
Mgr. Jaroslava MiaHabichová
do prosince 2019
Mgr. Jaroslava MiaHabichová
od II. pololetí2020

Sboreček a hra na flétnu

Mgr. Jaroslava MiaHabichová

od II. pololetí

Kroužky byly navštěvovány žáky zpravidla každý týden. Kroužek dopravní výchovy žáci plnili
v měsíci září a říjen, což bylo před návštěvou dopravního hřiště v Sušici. Kroužky a kluby byly
financovány z evropské dotace Šablony II. a z dotace od KCVJ – z EU (německý jazyk – do
prosince 2019).
Náplň některých kroužků byla školou využívána k výstavkám prací či k programům na veřejná
vystoupení.
.
5.2. Ostatní mimoškolní aktivity našich žáků
Žáci docházejí do místních hasičských sborů, hrají fotbal v Žichovicích, dle výběru pracují v
kroužcích a dojíždějí individuálně do Sušice či Horažďovic (společenské tance, výtvarné kroužky,
hra na různé hudební nástroje, plavání a jiné sportovní aktivity).
5.3. Přehled školních a mimoškolních akcí v roce 2019/2020
Září 2018
Den
02.09.
06.09.
27.09.
30.09.
září - prosinec
ŠD

Akce
Slavnostní zahájení škol. roku 2019/2020
Hra na australské hudební nástroje
Dopravní výchova, návštěva dopravního hřiště v Sušici, 4.- 5. ročník
Školní bazárek – učení matematické gramotnosti
Plnění aktivit Domestos - lovci bakterií
Vycházky do blízkého okolí, zapojení 1. ročníku do kolektivu, vyrábění

Říjen2018
Den
říjen
16.10.
17.10.
18.10.
24.10. - 25.10.
29. - 30.10.
31.10.
konec října
ŠD

Akce
Zahájení pravidelné činnosti kroužků
Škola v pohybu – sportovní hry
Fotografování – Photodienst Brno – vánoční téma
„Moje zvířátko“- naučný pořad Proud Horažďovice – envirom. program
Ředitelské volno
Podzimní prázdniny
Třídní schůzky
Halloween – v hodinách AJ
Tiskátka z brambor, vyřezávání dýní, jednoduchá vaření z brambor

Listopad 2018
Den
12.11.
14.11.
26.11.

Akce
Pedagogická rada
Projektový den v Bodenmais v Německu
Kino Sušice – filmová projekce „Kolumbie“ – Planeta Země

26.11.
29.11.
29.11.
29.11.
ŠD

Návštěva hasičské stanice v Sušici
Cvičný projektový den
Program EVVO – přežití v pralese.
Vystoupení před OÚ – rozsvícení vánočního stromu - večer
Hádání tajenek, vyrábění svícnů

Prosinec 2018
Den
04.12.
05.12.
13.12.
17.12.
18.12.
20.12.
20.12.
ŠD

Akce
Projektový den – přátelé z Německa v naší škole – zaměřeno na Mikuláše,
advent
Mikulášská nadílka ve škole, přednes básní
Besídka pro děti v MŠ Žichovice (vánoční program)
Vánoční program s kytarou – v MŠ
Příběhy včelích medvídků – divadlo v Sušici
Roznášení vánočních přáníček sponzorům a příznivcům školy
Vánoční posezení ve třídách
Výroba čerta a nepečeného vánočního cukroví

Leden 2019
Den

Akce

08.01.
15.01
16.01.
21.01
od 30.01.
30.01.
31.01.
ŠD

Třídní schůzky.
„Dášeňka, čili život štěněte“ – divadlo v Sušici
„Předškolička“ – 1. lekce pro nastávající prvňáky ve škole
Pedagogická rada – pololetní.
Zahájen plavecký kurz v Sušici
Ukončení 1. pololetí – rozdání výpisu vysvědčení
Pololetní prázdniny
Zimní hry, bobování, hudební aktivity, výroba náramků

Únor 2019
Den
.
10. – 14.02.
20.02.
25.02.
27.02.
v únoru
ŠD

Akce
Jarní prázdniny
Další hodina „Předškoličky“– 2. lekce
Projektový den „Velká hostina“ – v rámci Šablon II -vaření a ochutnávka
Školní kolo recitace
Nácvik besídky k MDŽ
Pohádky, výroba masek, relax. cvičení jógy

Březen 2019
Den
06.03.
07.03.

Akce
Účast na okrskové soutěži v recitaci, Sušice
Besídka – veřejné vystoupení k MDŽ v hasičárně v Žichovicích

ŠD

Povídání o maminkách, výroba dárečku
Ostatní akce zrušeny – uzavření škol

Duben 2019
Den

Akce
Akce zrušeny – uzavření škol
Zápis do 1. ročníku ZŠ – proběhl elektronicky, bez osobní účasti

duben
Květen 2019
Den
25.05.

Akce
Akce zrušeny – uzavření škol
Znovuotevření škol s upraveným rozvrhem a omezeným provozem

Červen 2019
Den
23.06.
23.06.
25.06.
29.06.
30.06.
30.06.

5.4.

Akce
Pedagogická rada
Naučný program 1. ročník – „Veselé zoubky“
Cvičný požární poplach,
Naučný program – envirom. centrum PROUD – louka, voda, živočichové
Odeslání výkresů do soutěže NP Šumava – „Šumavské louky“
Ukončení školního roku – předání vysvědčení a rozloučení s 5. ročníkem.

Účast v soutěžích

Soutěž
VV soutěž – NP Šumava-„Ptačí rok
v národním parku“
Okrskové kolo v recitaci

Matematická olympiáda – školní kolo
Pythágoriáda

Umístění
Neumístili jsme se.
B. Šimáková- 1.roč.
M. Brejchová -3. roč.
R. Šťastná – 3. roč.
T. Marinčin - 5. roč.
Tobiáš Marinčin
Tobiáš Marinčin
Aneta Staňková
Jonathan Novotný

Neumístili se

Postup do dalšího kola
Postup do dalšího kola

Ostatní soutěže, na které jsme se připravovali, se z důvodu mimořádných opatření neuskutečnily.
.
5.5. Zapojení školy do projektů
I v tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“ a také do
projektu „Mléko do škol“. Doprovodné programy těchto projektů byly letos řešeny centrální

dodávkou, z důvodu mimořádných opatření. Byli jsme zapojeni do Projektu Domestos – lovci
bakterií, v tomto programu jsme získali produkty na dezinfekci v hodnotě 7 000,- Kč.
Zapojili jsme se do projektu „Veselé zoubky“. Pokračovali jsme v aktivitách dotace z evropských
fondů OP VVVŠablony II – s názvem Ještě lepší škola. Letos měli žáci zdarma v rámci této
dotace Badatelský klub a Kroužek anglického jazyka.
Dále jsme byli zapojeni již třetím rokem do projektu „Dva jazyky – jedna myšlenka“, který je
organizovaný KCVJ Plzeň, naši žáci se vyučovali v kroužcích německý jazyk, spolupracovali se
školou z Bodenmais, zúčastňovali se projektových dnů. V prosinci 2019 byl tento projekt ukončen.
Škola má zažádáno o projekt z fondů EU Šablony III a z fondu SFZP podala žádost o Přírodní
zahrady – vybudování a úprava venkovních areálů a pozemků ZŠ.
5.6.

Spolupráce s dalšími subjekty

Velmi úzce spolupracujeme s místní mateřskou školou, spolupráce se týká různých společných
akcí. Pro děti z MŠ jsme sehráli divadlo, předškoláci se účastnili dvou lekcí „Předškoličky“. I když
zápis do 1. třídy proběhl letos bez osobní účasti dětí, prostředí školy bude žákům při nástupu do ZŠ
známé. Společně s dětmi z MŠ jsme zažili například některá divadelní představení, besedu
s myslivcem, program při kytaře. Dobrou spolupráci máme i s MŠ v Rabí.
Spolupracujeme i s místní knihovnou v Žichovicích, i když se letošní návštěva nemohla uskutečnit
z důvodu COVID 19, někteří žáci si ale v této knihovně knihy půjčují.
6. Výchovné poradenství
6.1.

Péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy

Databáze žáků se SPU je pravidelně kontrolována a doplňována. S žáky je individuálně pracováno
dle pokynů a závěrů v jejich zprávách z PPP. Třídní učitelé pravidelně informují ostatní vyučující o
problémech či úspěších dětí se SPU. Třídní učitelé tvoří dle potřeby plány pedagogické podpory či
dle doporučení poraden plány individuálního vzdělávání, seznamují s IVP rodiče, žáka, ostatní
vyučující, IVP dle potřeby aktualizují, konzultují s poradnami.
Seznamování rodičů probíhá při třídních schůzkách a při konzultačních hodinách dle potřeby.
S některými žáky je pracováno v pedagogické intervenci.
Účastníme se setkání výchovných poradců v PPP v Sušici či v Klatovech.
6.2.

Spolupráce se zákonnými zástupci, s obecním úřadem

Spolupráce se uskutečňovala v době konání rodičovských schůzek či v době konzultačních hodin
pedagogického sboru. Rodiče se podíleli také na sponzorství drobnými pozornostmi, výtvarným
materiálem i finančními částkami. Někteří pomohli při organizaci Mikuláše, s drobnými opravami
ve škole i družině. Spolupráci s rodiči hodnotím kladně, do budoucna by bylo dobré uskutečnit ve
škole například den otevřených dveří pro rodiče. Od března do června (v důsledku
COVID-19)probíhala spolupráce se zákonnými zástupci elektronickou cestou či telefonicky.
I spolupráce s obecním úřadem byla na velmi dobré úrovni. Obecním úřadem byly prováděny
drobné opravy v průběhu školního roku a umožnil získání nových prostor v budově školy.
Ředitelka školy zajistila ve spolupráci s OÚ o prázdninách rekonstrukci v získaných prostorách a
ředitelně školy.

Informace o naší škole lze získat na našich internetových stránkách, prostřednictvím Rady školy,
na nástěnce v přízemí budovy školy a v kronice školy, kterou vede ředitelka školy.
6.3. Hodnocení minimálního preventivního programu
Minimální preventivní program byl plněn v průběhu celého školního roku (viz plán akcí), byl
vhodně zařazován do výuky, činnosti školní družiny i činnosti kroužků.
Cílem těchto akcí bylo zejména zvýšení odolnosti dětí vůči rizikovému chování a snížení rizika a
vlivu na žáky. Akce byly zaměřeny především na nácvik sociálních dovedností a na větší
informovanost žáků a pedagogů o problematice rizikového chování.
Škola spolupracuje s rodiči při řešení problémových situací a vítá jejich případný zájem, snaží se
žákům nabídnout co nejširší spektrum mimoškolních aktivit a vést je tak ke správnému využití
volného času, seznamuje žáky v rámci výchov i v jiných souvislostech s institucemi zabývajícími
se pomocí dětem v ohrožení, vede je při každodenních činnostech k vytvoření zdravého životního
stylu.
6.4. Zpráva o činnosti v oblasti ICT
V letošním školním roce byl plněn plán ICT všemi pedagogy.
Sborovna – 1 počítač, 1 server, tiskárna s kopírkou, barevná tiskárna.
V I. třídě – 3počítače žákovské, 1 notebook pro pedagoga, interaktivní tabule
Ve II. třídě – 4 počítače žákovské, 1 notebook pro pedagogy, interaktivní tabule
Ve III. třídě – 6 počítačů žákovských (notebooků), 1 notebook pro pedagoga, interaktivní tabule,
5 tabletů
V ŠD – 1 počítač
Všechny počítače připojeny k internetu, pedagogy i žáky využívány.
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V tomto školním roce nebyla provedena inspekční činnost v naší škole. Pouze v době uzavření
škol ředitelka školy odpovídala na dotazy p. inspektora telefonicky, týkalo se zadávání učiva na
dálku, zvládnutí mimořádné situace.
8. Výkon státní správy
8.1. Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Povolení individuálního vzdělávání
Povolení individuálního vzdělávacího plánu
Rozhodnutí o přijetí (zápis, přestup)

Počet
0
0
0
1
7+1

Počet odvolání
0
0
0
0
0

8.2. Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:

0
2 individuální vzdělávání §41
2 vzdělávání dle § 38(od 1.2.2020)

Počet žáků osvobozených z výuky:
0
Předmět
Tělesná výchova

Počet žáků
0

8.3. Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu

0
0
0
0
0

9.Údaje o hospodaření
Hospodaření školy s provozní dotací bylo v roce 2019 uzavřeno s kladným hospodářským
výsledkem 35 619, 23,- Kč. Tento výsledek byl převeden do rezervního fondu roku 2020. Účetní
závěrka byla Zastupitelstvem obce Žichovice bez připomínek přijata. Státní dotace byla
dostačující.
10. Analýza školního roku
Paní ředitelka Mgr. Jaroslava Krčmářová působila devátý rok ve funkci ředitelky. Mgr. Gabriela
Hermanová učila pátý rok po mateřské dovolené. Prvním rokem na naší ZŠ vyučovala Mgr.
Veronika Mikulášová, která zastupuje za Mgr. Ivanu Filipová, která je na rodičovské dovolené.
Na částečný úvazek učila v naší ZŠ Mgr. Jaroslava Mia Habichová, která zastupuje Mgr. Kateřinu
Brožovou, která je na rodičovské dovolené. V ŠD působila pátým rokem paní Alena Frančíková.
V ZŠ pracovala třetím rokem ve funkci asistenta pedagoga paní Andrea Karbanová a druhým
rokem paní Věra Veselá. Pedagogický sbor dobře spolupracoval, předával si zkušenosti.
Pracovali jsme jako malotřídní vesnická škola, školu navštěvovalo 39 žáků vyučujících se denně a
2 žáci vyučujících se dle § 41 – domácí škola.).
Dle § 38 – vzdělávání v cizině, se vyučovali 2 žáci, ale až od druhého pololetí školního roku.
Žáci 1. až 5. ročníku byli rozděleni do 3 tříd.
I. třída: měla 15 žáků (3. ročník) - tř. uč. Mgr. Jaroslava Krčmářová
II. třída: 13 žáků (1. a 2. roč.) - tř. uč. Mgr. Veronika Mikulášová
III. třída: měla 11 žáků ( 4. a 5. roč.) – tř. uč. Mgr. Gabriela Hermanová
Ve všech ročnících se výuka realizovala podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání „Škola pro život“, podle IVP pracovali 3 žáci. ŠVP a tematické plány byly splněny, i
když se od 11. 3. do 25. 5. vyučovalo na dálku. Z důvodu mimořádného opatření vlády ČR
(COVID 19) byly školy uzavřeny. Učivo pedagogové pravidelně zadávali žákům prostřednictvím
školních internetových stránek a opravovali přes počítače či listinnou formou těm žákům, kteří
vypracované učivo vložili do schránky školy. I po znovuotevření škol nenastoupili k výuce všichni

žáci. Ve škole se vyučovalo podle upraveného rozvrhu, vyučovaly se pouze naučné předměty.
Většina žáků byla přítomna jen v dopoledních hodinách. Žáci pracovali ve skupinách, dodržovali
rozestupy a ve společných prostorách nosili roušky. ŠD neměla běžný provoz, neprobíhaly hodiny
TV a hodiny výchov (VV, PČ a HV) byly omezeně plněny odpoledne jen s těmi žáky, kteří ve
škole zůstávali. Žákům, kteří do školy nenastoupili, bylo učivo nadále posíláno přes internetové
stránky školy.
10.1. Co se ve školním roce 2019/20 podařilo
- plnit plán práce školy pro rok 2019/20 a operativně jej doplňovat (i když v omezené
z důvodu zavření škol)
- zajistit plně kvalifikovaný pedagogický sbor (zástupy za mateřskou dovolenou)
- zapojovat žáky do projektů školy, Šablony II, Mléko a ovoce do škol, zakončit
projekt s výukou NJ „Dva jazyky, jedna myšlenka“
- kvalitně připravit žáky 5. ročníku na přestup do dalších škol
- spolupracovat s mateřskou školou, připravit akce pro předškoláky
- zajišťovat individuální péči žákům se SVP
- zkvalitnit práci asistentů pedagoga
- předcházet patologickým jevům
- rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost u žáků
- podporovat zájem žáků o kulturu a environmentální výchovu
- zajistit výuku plavání (z důvodu zavření škol proběhlo jen 5 lekcí)
- s pomocí obecního úřadu modernizovat budovu školy a její vybavenost, rozšířit prostory
- zajišťovat nové pomůcky na výuku
- využívat prostory před budovou školy v letních měsících na výuku
- přispívat ke smysluplnému naplňování volného času žáků (kroužky, výlety, exkurse)
- zřídit a vést nové internetové stránky školy a tím informovat aktuálně rodiče
- zajistit účast pedagogů na dalším vzdělávání

míře

10.2. Úkoly ve školním roce 2020/21
- nadále se snažit o zvyšování počtu žáků v naší škole
- zajistit aprobovaný pedagogický sbor, usilovat o zkvalitnění personálních podmínek
- zmapovat a vyhodnotit dopady mimořádných opatření – výukou navázat tam, kde je potřeba,
doplnit učivo, znovu probrat eventuální nedostatky
- využívat digitální technologie a připravit se na další možná mimořádná opatření
- spolupracovat se zákonnými zástupci žáků
- zaměřit se na pozitivní sebevědomí a podporu vzájemné spolupráce mezi žáky, motivovat žáky
k dosahování dobrých výsledků
- pokračovat v individuální péči k žákům, rozvíjet jejich vědomosti a dovednosti ve škole, družině
i zájmových kroužcích
- dokončit projekt Šablony II. z EU – „Ještě lepší škola“
- podat projekt Šablony III. – z EU a začít jej realizovat
- využít dotace EU v programu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Školní mléko“ - využít doprovodné
programy)
- začít s realizací projektu „ ZŠ Žichovice – přírodní zahrada“
- společné vzdělávání – zaměřit se na práci asistentů pedagoga a na další podpůrná opatření u žáků,
vytipovat žáky nadané

- připravit se kvalitně na zápis do 1. ročníku (akce pro předškoláky ve škole)
- podporovat u žáků informační, jazykovou a finanční gramotnost
- podporovat pohybové dovednosti žáků
- předcházet rizikovým jevům, připravit akce, zajišťující prevenci
- podle možností se snažit nakupovat nové pomůcky na výuku
- uvést do provozu nově získané prostory bytu pro účely školy (sborovna, sklad, učebna VV a PČ
- zajistit výuku plavání (využít možné dotace na dopravu na plavání)
- využít nabídky DVPP
Mgr. Jaroslava Krčmářová
ředitelka školy
V Žichovicích
26. 8. 2020
Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2020
Schváleno Školskou radou dne: 27. 8. 2020

