Spis. znak: 1.1.4 A 10

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace
Hartvíkovice 90, 675 76

Motto: „ V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle, ale
přívětivě, dovedeš – li se jí dotknout.“

Č. j.: ZSMSHartv162/2020

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Spis. a skart. zn.: 1.1.4

A10

Mgr. Jana Žalkovičová

Kontakty:

e-mail: zs.hartvikovice@seznam.cz

Telefon:

568 645 626

Mobil:

731 507 697

http//: zs.hartvikovice.cz

ZŘIZOVATEL:
Obec Hartvíkovice
Hartvíkovice
675 76
Jméno a příjmení starosty obce:

Mgr. Vítězslav Rous

Telefon: 568 645 620

e-mail: obec.hartvikovice@cbox.cz

ŠKOLSKÁ RADA
Zástupci školy:

Mgr. Soňa Pospíšilová
Miroslava Buková

Zástupci obce:

Nováček Zdeněk
Škoda Jiří

Zástupci rodičů:

Bc. Michaela Požárová
Kelčová Pavla

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
ZŠ a MŠ Hartvíkovice, příspěvková organizace je škola pro 1. - 5. ročník, se školní
družinou, jídelnou a mateřskou školou.
Ve školním roce 2019/20 nastoupilo 14 žáků (během školního roku odešli 2 žáci, 1 žákyně
nastoupila v pololetí. Ve školní družině bylo přihlášeno 12 žáků. MŠ navštěvovalo 24 dětí.
K zápisu do prvního ročníku ZŠ na rok 2020/2021 se dostavilo 6 dětí.
Do MŠ byly přijaty 3 děti. Kapacita MŠ je 24 dětí. Aby mohlo být všem žádostem o přijetí
vyhověno, byl požádán zřizovatel o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ, neboť
MŠ navštěvuje dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 4. st. a o přijetí požádali rodiče 2
dvouletých dětí. Žádosti školy bylo zřizovatelem vyhověno.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání „ Učit se učit a být.“
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní „ Školka plná pohody.“
Od května 2009 jsme zařazeni do sítě zdravých škol – ZŠ i MŠ. V roce 2017 obhájila základní
škola i mateřská škola své zařazení do sítě škol podporujících zdraví.
2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
ZŠ
Ředitelka školy, 2 učitelky pro 1. st. ZŠ na částečný úvazek, 1 vychovatelka na částečný
úvazek, 1 asistent pedagoga na částečný úvazek, 1 školní asistent na částečný úvazek (hrazeno
z projektu Šablony II – Základní a mateřská škola Hartvíkovice).
Provozní zaměstnanci
Školnice, 1 uklízečka, účetní, vedoucí stravování, kuchařka, pomocná kuchařka.
MŠ
Vedoucí učitelka - kvalifikovaná, 1 učitelka MŠ – kvalifikovaná, asistentka pedagoga
- kvalifikovaná.

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
I ve školním roce 2019/2020 se snažila naše škola směřovat ke kvalitě a zdraví.
Pedagogové využívali metody vedoucí k aktivitě žáků, smysluplnosti a k bezpečnému
klimatu. Žáci byli vedeni k samostatnosti, spolupráci, vzájemné pomoci, k sebekontrole a
sebehodnocení. Žáci v rámci rozvoje svého psychického a fyzického zdraví pobývali na
školní zahradě o velké přestávce, což vedlo k relaxaci a kvalitnímu odpočinku. K různým
činnostem byla využívána školní zahrada s venkovní učebnou – altánem, jak pro aktivity
základní školy, tak mateřské školy. Přesto se vyskytly problémy s chováním žáků, které byly
řešeny ve spolupráci s OSPOD a pedagogicko-psychologickou poradnou.
I v tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektů Ovoce a zelenina do škol a
Mléko do škol. Naším dodavatelem byla firma Laktea, s. r. o.
Od 1. 1. 2019 realizujeme projekt Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ. Projekt byl pojmenován „Základní a mateřská škola
Hartvíkovice“. Na projekt byla celkově poskytnuta částka 565 984,- Kč. Realizujeme šablony
v oblasti vzdělávání pedagogů v matematické a čtenářské pregramotnosti, osobnostně
sociálním rozvoji pedagogů, v polytechnickém a projektovém vzdělávání. Dále jsme
uskutečnili projektové dny ve škole – Den s hasiči, Ježci v přírodě, Den dr. Stravy, Moje
kniha. Projektové dny mimo školu nemohly být ve 2. pololetí realizovány v důsledku
epidemiologických opatření. V rámci zapojení odborníků do vzdělávání realizujeme
vzdělávání v anglickém jazyce pro děti z MŠ i žáky ZŠ. Uskutečňoval se i badatelský klub
pro žáky ZŠ.
Bohužel během jarních prázdnin – od 11. 3. 2020 byly uzavřeny na doporučení
ministerstva zdravotnictví základní školy z důvodu nákazy Covid-19. Realizace „šablon“
musela být přerušena. Po dohodě se zřizovatelem a z důvodu nezájmu z řad rodičů byl
přerušen i provoz mateřské školy. Provoz školy byl obnoven 25. 5. 2020. Do školy
nenastoupili 3 žáci, kterým byly úkoly i nadále zadávány distančně. V době uzavření školy
byly žákům zadávány úkoly prostřednictvím webových stránek školy a komunikace s žáky a
rodiči byla vedena přes nově zřízený email k těmto účelům (uc.hartvikovice@seznam.cz).
Realizace dalších aktivit projektu byla posunuta na první pololetí školního roku 2020/2021.

4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
Přehled prospěchu třídy
Hodnocení prospěchu:

Hodnocení chování:

Prospěl/a s vyznamenáním

11 žáků

Velmi dobré

13 žáků

Prospěl/a

2 žáci

Uspokojivé

0

Neprospěl/a

0

Neuspokojivé

0

Nehodnocen/a

0

I. třída – třídní učitelka: Mgr. Soňa Pospíšilová
předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební vých.
Výtvarná vých.
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Lidská výchova
Informatika

1
5
7
8
9
2
1
13
13
13
13
12
9

počty
2
7
1
3
0
2
3
0
0
0
0
0
0

známek
3
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0

průměr
4
5
1
0
1,77
1
0
1,44
1
0
1,54
0
0
1
0
0
1,50
0
0
1,75
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Počet žáků (chlapců/dívek): 13(7/6)

5. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
Ve školním roce 2019/2020 bylo pořízeno: projektor MON EPSON k interaktivní
tabuli, skříň do sborovny na školní pomůcky, stojan na dezinfekci rukou, zásobníky na
papírové ručníky, set Clean Twist, čelový teploměr. Školní pomůcky byly zakoupeny tyto:
lidské torzo – plastové, Scoop set sada, Pogo – doprava, výuková tabule Kalendář počasí,
trampolína Aerobic, Domek v rámu – polytechnická výchova, Little architekt – polytechnická
pomůcka, balanční kaktus, hry – Já a moje emoce, Magnetická výzva, dřevěné pexeso,
Povolání. Ve většině případů byly pomůcky a hry hrazeny z projektu Šablony II.
Během prázdnin byla opravena střecha školy v hodnotě 1 041 614,17 Kč (90% ceny
byla zaplacena z dotace a 10% byly prostředky zřizovatele – Obce Hartvíkovice).

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Metodikem prevence byla ředitelka školy. Na škole jsou a doplňují se metodické
materiály a literatura týkající se šikany a problematického chování žáků. V případě
problémového chování žáků spolupracuje škola s OSPOD a pedagogicko-psychologickou
poradnou. Tradičně se škola zaměřuje na tyto jevy jednak v rámci výuky Lidské výchovy a
také v komunitních kruzích ve třídě konajících se pravidelně každé pondělí, ve kterých jsou
řešeny případné problémy. Komunitní kruhy jsou uspořádávány i dle aktuální potřeby. Jsou
stanoveny dozory nad žáky. Všichni pracovníci školy dodržují rozvrh dohledů nad žáky a
včas informují ředitelku školy o nepřijatelném chování žáků.
Výchovou ke zdravému životnímu stylu vedeme žáky k péči o své duševní i tělesné
zdraví - velká přestávka na zahradě, relaxace v hodině, pitný režim, relaxační pomůcky,
věkově smíšené třídy, spolupráce s MŠ (besídky, společné akce a výlety), spolupráce s PPP a
SPC Vysočina Jihlava – pracoviště Třebíč i Jihlava, DDM Náměšť nad Oslavou a také
nabídka pohybových volnočasových aktivit, kroužků, spolupráce s rodiči.
Přehled kroužků
Sportovní hry

- Miroslava Buková

Kreativní činnosti

- Miroslava Buková

Badatelský klub

- Mgr. Soňa Pospíšilová

Zábavná čeština

- Mgr. Jana Žalkovičová

Angličtinka

- Bc. Marcela Veselá

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Mgr. Jana Žalkovičová

- Stížnosti a jejich řešení
- Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými
nadanými žáky
- Efektivní využití MS Office pro pedagogy
- Ředitel malotřídní školy – diplomat řídícího procesu
- Polytechnické vzdělávání dětí mladšího školního věku

Mgr. Soňa Pospíšilová

- Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými
nadanými žáky
- Rozvoj učitele dramatickou improvizací

Miroslava Buková

- Práce se dřevem jako součást polytechnické výchovy
- Atraktivní rybí pokrmy chutně a zdravě
- Zdravé a chutné bezmasé pokrmy
- Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení

Marie Sýkorová

- Léčivé byliny a jiné plevele – polytechnické vzdělávání
- Rozvoj logického myšlení – předmatematická gramotnost
- Efektivní využití MS Office pro pedagogy
- Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1.
třídy – „Předškolička“
- Jak na čtení s předškoláky? Čtení a předčtenářská gramotnost
v MŠ
- Polytechnické vzdělávání v MŠ
- Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ
- Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Andrea Krčálová

- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
- Jak na čtení s předškoláky? Čtení a předčtenářská gramotnost
v MŠ
- Asistent pedagoga v mateřské škole
- Základy matematické pregramotnosti v MŠ
- Jak nevyhořet
- Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ
- Využití netradičních a alternativ. přístupů v praxi běžné MŠ
- Polytechnická pregramotnost v MŠ

Martina Fučíková

- Asistent pedagoga v mateřské škole
- Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Vladimíra Matějková, DiS. - Hygienické minimum ve stravovacích službách
Simona Brachová

- Hygienické minimum ve stravovacích službách
- Atraktivní rybí pokrmy chutně a zdravě
- Zdravé a chutné bezmasé pokrmy

Celkem bylo na DVPP věnováno 31 228,- (20 860,- Kč bylo hrazeno z projektu Šablony II,
10 368,- z ostatních zdrojů).

8. PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU NEBO AKCE, KTERÝCH SE ŽÁCI

ZÚČASTNILI, A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Ve školním roce 2019/2020 proběhly tyto akce:
SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN
- výcvik plavání (od 13. 9. do 8. 11. 2019)
- přihlášení do soutěže Třídílek (s firmou Esko-T)
- zahájení práce kroužků v ZŠ (Badatelský klub od září) a doplňkových
programů v MŠ (1. 10. 2019)
- spaní ve škole (20. 9. 2019)
- drakiáda a pečení brambor (20. 9. 2019)
- projektový den – Den s hasiči (8. 10. 2019)
- projektový den – Světový den výživy (16. 10. 2019)
- sběr papíru, baterie, malé elektrické spotřebiče

LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN
- projektový den – Ježci v přírodě (12. 11. 2019)
- dopravní výchova na dopravním hřišti v Třebíči (13. 11. 2019)
- Řeč u dětí – beseda v MŠ (13. 11. 2019)
- konzultační schůzky „ve třech“ (13. 11. 2019)
- tvoření s rodiči - keramika
- adventní vystoupení s rozsvícením vánočního stromu (29. 11. 2019)
- návštěva Mikuláše v základní škole i mateřské škole (5. 12. 2019)
- návštěva kulturního představení - Čtyřlístek a talisman noci (9. 12. 2019)
- účast v projektu Recyklohraní
- Příprava dítěte na přechod do ZŠ – přednáška pro rodiče (Mgr. Bínová) – MŠ
9. 1. 2020
- projektový den – Dr. Strava (21. 1. 2020)
- školní časopis Kaňka

ÚNOR, BŘEZEN
- bruslení v Náměšti nad Oslavou (7. 2. a 6. 3. 2020)
- výchovný koncert Kytara a flétna (27. 2. 2020)
- zápis do 1. tř. bez přítomnosti dětí (8. 4. 2020)
- dětský karneval (28. 2. 2020 v 16,30 hod.)
- sběr papíru s firmou Esko-T (soutěž Třídílek)

KVĚTEN, ČERVEN
- zápis do MŠ bez přítomnosti dětí (6. a 7. 5. 2020)
- projektový den Moje kniha (12. 6. 2020)
Od 11. 3. 2020 byly školy uzavřeny z důvodu koronavirové pandemie – všechny akce byly
zrušeny.

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
Ve školním roce 2019/20 byla provedena pravidelná kontrola ze strany zřizovatele,
která neshledala žádné závady.
V květnu 2020 byla provedena pravidelná prověrka stavu BOZP a PO, která
neshledala žádné závady.

10. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY – zpracováno tabulkově, tabulka přiložena jako příloha.

Zpracovala: Mgr. Jana Žalkovičová
V Hartvíkovicích, 20. 8. 2020
Projednáno pedagogickou radou dne: 24. 8. 2020
Schváleno školskou radou dne: 2. 9. 2020
---------------------------------------předsedkyně školské rady

Příloha:
Příjmy - KÚ Kraje Vysočina na rok 2019:
Příspěvek na činnost na rok 2019:

3 718 839,00 Kč

Rozpočet školy na rok 2019:

1.PŘÍJMY
Mzdové náklady
OPPP:
Odvody:
ONIV:
FKSP:

2 684 656,00 Kč
15 000,00 Kč
917 881,00 Kč
47 608,00 Kč
53 694,00 Kč
3 718 839,00 Kč

2. VÝDAJE
Mzdy :
OPPP:
Odvody :
FKSP:

2 684 656,00 Kč
15 000,00 Kč
905 621,00 Kč
53 694,00 Kč

ONIV :
majetek drobný krátkodobý
majetek v oper.evidenci
učebnice, uč.pomůcky
školní potřeby 1. třída
ochr.prac.pomůcky
plavecký výcvik
ostatní služby
kooperativa
cestovné
náhrady za nemoc :

59 868,00 Kč
11 978,00 Kč
7 620,00 Kč
9 714,00 Kč
0,00 Kč
1 120,00 Kč
6 696,00 Kč
7 497,00 Kč
10 839,00 Kč
0,00 Kč
4 404,00 Kč
3 718 839,00 Kč

Zpracovala: Vladimíra Matějková, DiS.

