Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most,
příspěvková organizace
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY BEČOV,
OKRES MOST,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. Základní údaje o škole (Vyhláška č. 225/2009 Sb., § 7, odst. 1, a)
Od 1. 1. 2003 do 1. 1. 2005 byla naše příspěvková organizace s názvem Základní škola
Bečov, okres Most, příspěvková organizace se sídlem Bečov 17, PSČ 435 26. Od 1. 1. 2005 byl
změněn název organizace na Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková
organizace se sídlem Bečov 17, PSČ 435 26.
Zřizovatelem je Obecní úřad Bečov, statutárním zástupcem byla do 30. 6. 2014 Mgr. Milada
Baurová, ředitelka školy, od 1. 7. 2014
Adresa pro dálkový přístup je: zsbecov@volny.cz
Základní údaje o škole byly zveřejněny na stránce www.zsbecov.unas.cz
Školská rada zahájila činnost na prvním zasedání 5. 9. 2005.
2. Přehled oborů vzdělávání (§ 7, odst. 1, b)
V základní škole se vyučuje v 1. - 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání – Cesta za poznáním. Od 3. ročníku organizuje škola výuku prvního cizího
jazyka - angličtiny. Od 7. ročníku se vyučuje druhý jazyk - němčina. V 1. ročníku je zaveden
volitelný předmět Čtení a psaní, ve 2. a 3. ročníku jsou zavedeny volitelné předměty Čtení a
psaní, Výtvarné činnosti, ve 4. a 5. ročníku Výtvarné činnosti a Pohybové hry. V 6. ročníku byly
zavedeny volitelné předměty Literární seminář, Výtvarný seminář a Výpočetní technika, v 7.
ročníku se vyučuje volitelný předmět Literární seminář, v 8. a 9. ročníku se vyučuje volitelný
předmět Sportovní hry.
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovali školu 124 žáci v 9 třídách, z nichž byly 5 tříd I. stupně
a 4 třídy II. stupně.
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (§ 7, odst. 1, c)
Na škole pracovalo celkem 15 pedagogických pracovníků, z toho 2 vychovatelky školní
družiny a 1 asistentka pedagoga.
Ve školní jídelně pracovala vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky.
Na základní škole pracovalo 5 správních zaměstnanců: školník, uklízečky a administrativní
pracovnice.
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy (§ 7, odst. 1, d)
K zápisu k povinné školní docházce v lednu 2014 se dostavilo 19 dětí.
Ze školy vycházelo 8 žáků z 9. ročníku, 1 žák z 8. ročníku a 3 žáci ze 7. ročníku.

Přihlášku nepodali 4 žáci, na střední školu s maturitou se hlásily 2 žákyně, na odborná
učiliště 3 žáci. Všichni žáci byli přijati.
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání (viz příloha č. 1) - § 7, odst. 1, e
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (viz příloha č. 2) - § 7, odst. 1, f)
V rámci prevence sociálně patologických jevů byl splněn školní preventivní program.
Preventistka, výchovná poradkyně i vedení školy spolupracovaly s obecní policií, Policií ČR,
Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mostě, KHS, OPD, kde se využíval Systém včasné
intervence a školami obdobného typu. Byly řešeny zejména problémy spojené se šikanou a
nedostatečnou péčí rodičů o děti, zejména plnění školní docházky (dodržování pokynu ředitele
školy k omlouvání zameškaných hodin).
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 7, odst. 1, g)
Na škole pokračovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu DVPP pro
školní rok 2013/2014 a podle směrnic ředitele školy k DVPP č. j. 669/05.
Informace o použití prostředků na DVPP jsou v příloze č. 3.
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (§ 7, odst. 1, h)
Volný čas dětí byl organizován v devíti zájmových útvarech (viz příloha č. 5). Kroužky vedli
pedagogové školy.
V zájmových útvarech pracovala téměř polovina žáků školy, byli to převážně žáci I. stupně.
Mezi nejaktivnější kroužky patřily – Bystré hlavičky, Výtvarný kroužek, Dramatický kroužek a
kroužek Hejbni kostrou. Žáci I. i II. stupně se účastnili odpoledních akcí, které pro ně
připravovaly a organizovaly vychovatelky školní družiny.
Zprávy o činnosti kroužků předkládali jejich vedoucí na pedagogických radách a
prezentovali je na výstavách ve škole a při akcích v obci a během společných projektů. Úspěšně
pokračujeme v propagaci práce školy prezentací rodičovské veřejnosti. Představili jsme práce
kroužků, prostory školy a výstavy rodičům budoucích prvňáčků.
Propagace výstav a akcí byla prováděna formou plakátů, pozvánek s pracemi žáků a vývěsek
na Obecním úřadě Bečov a v obci. Všude byly využity žákovské práce.
Velmi dobře pracovala školní žákovská knihovna. Byla otevřena vždy ve středu a ve čtvrtek
odpoledne. Knihy byly využívány pro mimočítankovou četbu. Ke zlepšení využití knihovny
přispěly čtenářské soutěže a úkoly zadávané během vyučování v prostorách knihovny a nové
vybavení knihovny s internetovým kioskem. Pokračovala propagace knihovny, zvýšila se
návštěvnost žáků II. stupně. Rejstřík knih byl obohacen o publikace různých žánrů. Osvědčila se
spolupráce se školní družinou a mateřskou školou (návštěvy 3. třídy předškoláků).
Volný čas dětí byl organizován ve dvou odděleních školní družiny podle vzdělávacího
programu a podrobných týdenních plánů, které byly zveřejňovány v atriu školy společně

s výsledky práce žáků. Zájem o školní družinu se udržuje úspěšnými projekty pro I. i II. stupeň
ZŠ v odpoledních hodinách a kreativitou vychovatelek podpořenou jejich dalším vzděláváním.
Úspěšná byla výtvarná soutěž Hasiči očima dětí. Mezi nejlepšími v okresním kole bylo pět
dětí naší školy. V souvislosti s ročními obdobími byly uspořádány velké výstavy prací žáků
v atriu školy (podzimní, vánoční a jarní výstava). V atriu ve vitrínách a na panelech pravidelně
vystavovaly práce i třídy I. a II. stupně ZŠ a kroužku Keramika. Na výstavách se v atriu školy
prezentovaly práce dětí mateřské školy.
Proběhla čtenářská, slohová a recitační soutěž. Přispěly k rozvoji slovní zásoby žáků, ke
zvýšení zájmu o školní knihovnu a obohatily i školní Ročenku č. 22 – výbor slohových a
výtvarných prací našich žáků, vydávanou vždy ke konci školního roku.
Škola si drží dobrou úroveň dopravní výchovy.
Žáci 2. a 3. třídy plní projekt Ajax, 4. a 5. třída pracovní sešit Cyklista. V praktické části
dopravní výchovy pomáhá pravidelná účast žáků 4. ročníku na dopravním hřišti v Mostě, kde
plní průkaz cyklisty.
Naše škola je rovněž pravidelným účastníkem okresního kola dopravní soutěže na dopravním
hřišti v Mostě. Jsou vysílána družstva ve dvou věkových kategoriích – mladší a starší žáci.
Nadále pokračoval projekt „Odpady“ ve spolupráci s firmou TRIBAP.
Koordinátorka EVVO zpracovala program environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty,
dohlížela na jeho plnění a v závěru roku ho vyhodnotila.
Během školního roku proběhla celá řada plánovaných projektů pro jednotlivé ročníky i celou
školu - viz příloha č. 5
V úvodu školního roku se podařilo sestavit plány akcí, na kterých se podílely všechny
předmětové komise a metodická sdružení. Akce byly propagovány letáky a slavnostně
vyhodnoceny diplomy a věcnými cenami.
Přehled akcí školy (příloha č. 4)
Společně s Obecním úřadem v Bečově zorganizovala naše škola divadelní představení,
plavání pro 3. a 4. třídu, vítání prvňáčků a loučení s vycházejícími žáky, vzájemné návštěvy dětí
MŠ a ZŠ a akce pro rodiče dětí MŠ prezentující práci školy.
Na prvním stupni proběhl projekt „Zdravé zuby“ a "Ovoce do škol", na druhém stupni se
uskutečnil projekt "Zdravý životní styl".
Vzhledem k tomu, že škola se nachází v obci, která má sníženou dopravní obslužnost, řada
akcí byla zvolena tak, aby děti poznaly blízké i vzdálenější okolí (např. pěší výlety). Většina akcí
se podařila uskutečnit díky pěkné spolupráci se zřizovatelem školy.
Přehled kulturních pořadů (příloha č. 6)
Dobře pokračovala práce žáků na úpravě okolí školy.

Na školním pozemku byla využívána 2 pokusná políčka, dětské hřiště, travnatá plocha,
ovocný sad i okrasná část. Před školou byla udržována skalka i okrasné keře a stromy. Při
náročných úpravách pomohli zaměstnanci zřizovatele.
Ze strany vyučujících i dětí zájem trvá o výuku v počítačové učebně. Učebna byla využívána
zejména k hodinám povinných i volitelných předmětů.
Během školního roku proběhlo dokončení realizace projektu „Moderní škola Bečov“
(Šablony EU).
Se zřizovatelem pokračovala spolupráce na velmi dobré úrovni. Obec vychází požadavkům
školy vstříc. Vytváří dobré podmínky pro výkon práce zaměstnanců a zabezpečování výchovně
vzdělávacího procesu.
Během školního roku navštěvovali rodiče konzultační odpoledne třídních učitelů a byli
přizváni na akce školní družiny.
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI (§ 7, odst. 1, i)
V tomto školním roce proběhla na škole návštěva ze strany ČŠI ve dnech 11. 3. – 13. 3.
2014.
10. Základní údaje o hospodaření školy (viz příloha č. 9) - § 7, odst. 1, j
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů (§ 7, odst. 1, k)
Škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT č. j. 30844/2011-27 na podporu škol,
které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním
znevýhodněním.
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení (viz příloha č.
3) - § 7, odst. 1, l
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
- § 7, odst. 1, m
Škola realizovala projekt financovaný z fondů EU pod názvem "Moderní škola Bečov".
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole není odborová organizace. Ostatní partneři při plnění úkolů ve vzdělávání jsou
uvedeni výše.

Přílohy:
1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání
2. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
3. Informace o použití prostředků na DVPP
4. Přehled akcí a projektů školy
5. Přehled neplánovaných akcí, projektů a soutěží
6. Přehled zájmových útvarů
7. Přehled kulturních pořadů
8. Výroční zpráva o činnosti MŠ v Bečově
9. Základní údaje o hospodaření školy
10. Základní personální údaje
11. Hodnocení prospěchu a chování

V Bečově dne 30. 9. 2014

Výroční zprávu zpracovala :

Mgr. Ing. Marcela Kynclová
ředitelka ZŠ Bečov

Rozdělovník:
1. Obecní úřad Bečov (zřizovatel)
2.

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

příloha č. 1

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle
poskytovaného stupně vzdělávání

Počet

tříd

žáků

I. stupeň

5

78

5,5

II. stupeň

4

46

6,5

Asistent
Školní družina

Celkem

pedagogů

1
2

9 + 2 oddělení ŠD

Zaměstnanci základní školy:
A/ pedagogičtí
Mgr. Baurová Milada - ředitelka školy
Mgr. Turnovská Ivana – zástupce ředitelky školy
Učitelé:
Mgr.Wolfoví Jana,
Mgr.Doxanská Miroslava I.
Mgr.Gálová Lenka II.
Mgr.Janíčková Lenka III.
Mgr.Berkyová Pavla VI.
Mgr.Svobodová Monika V.
Ing.Šrámková Romana VI.
Pohlová Monika VII.
Mgr.Martínková Martina VIII.
Hoblová Jitka IX..
Kronychová Soňa - vychovatelka

60

184

2

15

Bouřilová Taťána – vychovatelka
Warthová Hana - asistentka
B/ správní
Šejdová Hana - hospodářka
Hais Alois– školník
Jetelová Věra – uklizečka
Kulišová Věra – uklizečka
Ambrová Kateřina – uklizečka
Liptáková Anna – uklizečka
C/ školní jídelna
Šejdová Hana – vedoucí
Bojdová Petra – kuchařka
Baxová Táňa – kuchařka

Celkem zaměstnanců ZŠ: 23, z toho pedagogických zaměstnanců 15, správních zaměstnanců 6,
zaměstnanci školní jídelny 2

Odborně způsobilí učitelé: 9 tj. 75 %
Odborně nezpůsobilí učitelé: 3 tj. 25 %
Počet studujících ped. prac.: 1
Celkový počet vyučovaných hodin v týdnu: 236
Počet hodin odučených odborně v týdnu: 170 tj. 72 %
Věková skladba učitelů :
Do 35 let: 1
Nad 35 do 45 let: 6
Nad 45 do 55 let: 4
Nad 55 let: 1
Odcházející zaměstnanci:
A/ v průběhu šk. roku - 0

B/ na konci školního roku – 5/2 – doba určitá, 2 – dohoda, 1 – výpověď zaměstnavatele/

Klasifikace prospěchu žáků

Třída

prospělo

I.

11

9

1 / nehodnocen 1

II.

11

6

5/ nehodnoceni 4

III.

14

8

2 / nehodnoceni 2

IV

14

3

2/ nehodnocen 1

V.

8

3

5/ nehodnoceni 4

VI.

14

3

4/ nehodnoceni 4

VII. 12
9
IX.

z toho s vyznamenáním

3/nehodnoceni 3
2
5

neprospělo

VIII.
1/ nehodnocen 1
1

0

Klasifikace chování

Třída

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

nehodnoceno

I.

11

0

0

1

II.

12

0

0

4

III.

14

0

0

2

IV.

15

0

0

1

V.

6

2

0

4

VI.

12

1

1

4

VII.

11

0

1

3

VIII.

8

1

0

1

IX.

3

0

2

0

V Bečově dne 30. 9. 2014

Příloha č.2
ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A ČINNOSTI ŠKOLNÍHO METODIKA

Škola: ZŠ Bečov
Školní rok: 2013/2014
Garant: Mgr. Martina Martínková

Hodnocení cílů školní primární prevence

Preventivní výchovné vzdělávací působení se stalo nedílnou součástí naší výuky. Snažili jsme se formovat
osobnost dítěte, která bude schopna orientovat se v dané problematice. V tomto směru by bylo vhodné
získat pro spolupráci především rodiče. Bohužel, toto se příliš nedařilo - někteří rodiče stále nesledovali
způsob trávení volného času svých dětí, nevnímali prostředí, ve kterém se jejich děti pohybují,
nepřipouštěli si možnost, že by jejich dítě mohlo mít jisté problémy /špatné hygienické návyky,
komunikaci s vrstevníky i dospělými, záškoláctví, závislosti, šikanu, kriminalitu, .../. Jako velký problém se
jeví velká vulgarita žáků, užívání návykových látek /cigarety, alkohol/, vztahy mezi žáky navzájem.

Plnění vytčených krátkodobých cílů

dařila se spolupráce vyučujících na pomoci problémovým žákům /IVP, PPP/
snažili jsme se zvyšovat vědomí kolektivní soudržnosti třídy
formou výstav, soutěží, pomoci při výzdobě školy jsme zapojili žáky do dění ve škole
ve škole během školního roku fungovala řada bezplatných kroužků, které vedly k aktivnímu využití
volného času žáků
ve spolupráci s výchovnou poradkyní bylo řešeno záškoláctví žáků

Plnění vytčených dlouhodobých cílů

žákům byly stále připomínány potřebné hygienické návyky
při výuce i o přestávkách docházelo k prohlubování umění komunikace jak mezi dětmi, tak mezi dětmi a
dospělými
snažili jsme se děti dovést k tomu, že konflikty lze řešit nenásilnou formou

děti byly upozorňovány na rizika užívání návykových látek

Problém, který se ve druhém pololetí školního roku objevil, byla šikana v 8. ročníku. Ta byla řešena ve
spolupráci s Policií ČR a výchovnou poradkyní, která zmonitorovala situaci ve třídě pomocí dotazníku.
Následně byla se žáky vedena třídnická hodina za účasti třídní učitelky, VP, ŠMP, kde tento problém byl
znovu rozebrán. Podle reakce žáků došlo k uklidnění negativní atmosféry ve třídě.

V průběhu školního roku byly průběžně plněny celoroční školní projekty - Život kolem nás, Zdravé
zuby, Zdravý životní styl, Volba povolání, Právo pro každý den, Třídění odpadu.
Jednotlivé tematické bloky /hygiena, závislosti, rodina, osobní bezpečí, komunikace, .../ jsme
začleňovali do vyučovacích předmětů, zejm. prvouky, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, zeměpisu,
vlastivědy, přírodopisu, přírodovědy, dějepisu, aj.

Mgr. Martina Martínková

V Bečově 20. 6. 2014

INFORMACE O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA DVPP
(podle vyhl. č. 15/2004 Sb., § 7, odst. 1, písm. f)

1. POLOLETÍ šk. roku 2013/2014
(9. – 12. 2013)

Počet pedag.
pracovníků

Jména pedag. pracovníků

Aprobace

Téma školení

Časový rozvrh

INFORMACE O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA DVPP
(podle vyhl. č. 15/2004 Sb., § 7, odst. 1, písm. f)

2. POLOLETÍ šk. roku 2013/2014
(1. – 6. 2014)

Časový

Počet pedag.
pracovníků

Jména pedag. pracovníků

1

Ing. Šrámková Romana

1

Hidvégiová Ludmila

MŠ

Písně a hrátky se zvířátky

1

Protivínská Jitka

MŠ

Jak úspěšně vést mateřskou školu

Aprobace

Téma školení
rozvrh
Didaktika geometrie na II. stupni

příloha č. 4

Akce školy ve školním roce 2013/2014

Termín

Název akce

Navrhl (pořadatel)

Celoroční olympiáda TV - 2. ročník

Mgr. Gálová Lenka

Opékání vuřtů - zahájení nového školního roku

ŠD

Bečovský slavík

Mgr. Doxanská Miroslava

září

říjen

Drakyáda - společné pouštění draků pro žáky I. a II. ŠD
stupně
Den otevřených dveří

vedení školy

Podzimní výstava - 1. - 9. ročník

vedení školy

Halloweenské tradice

ŠD

Návštěva žáků MŠ v zájmových útvarech

vedoucí zájmových tvarů

Bečovský slavík

Mgr. Doxanská Miroslava

listopad

Mgr. Berkyová Pavla

Vánoční výstava - 1. - 9. ročník

vedení školy

Vánoční turnaj v sálové kopané

ŠD

prosinec
Vánoční disko
Den otevřených dveří

leden

vedení školy

Skok do nového roku - závody ve skolu do výšky
pro žáky I. a II. stupně
Závody na čemkoliv - pro žáky I. stupně
Návštěva žáků MŠ ve ŠD
Matematická olympiáda

ŠD

ŠD
ŠD
Mgr. Miroslava Doxanská

únor

březen

Krmení lesní zvěře

ŠD

Družinová hra Bingo

ŠD

Bojová hra v přírodě

ŠD

Vítání jara

ŠD
.

Velikonoční výstava - 1. - 9. ročník

vedení školy

Čtenářská soutěž

Mgr. Turnovská Ivana

duben
Mgr. Gálová Lenka

květen

Beseda s Policií ČR- pro žáky I. stupně

ŠD

Pálení čarodějnice

ŠD

Keramika s rodiči

Mgr. Berkyová Pavla

Slohová soutěž - 1. - 9. ročník

Mgr. Turnovská Ivana

Ročenka (slohové, výtvarné práce) - 1. - 9. ročník

vedení školy

Závody na kole – jízda zručnosti
Družinový pětiboj - hřiště

ŠD

Závody ve skoku do dálky

ŠD

Odpoledne s dobrovolnými hasiči
červen
Cvičení v přírodě - 1. - 9. ročník

Mgr. Wolfová Jana
Mgr. Martínková Martina

PROJEKTY školy ve školním roce 2013/2014

Termín

Název projektu

Navrhl (pořadatel)

Celoroční:
Celoroční projekt a čtvero ročních období

ŠD

Život kolem nás - třídění odpadu

Mgr. Gálová Lenka - I. stupeň

září

Hoblová Jitka - II. stupeň

Zdravý životní styl

Mgr. Gálová Lenka - I. stupeň
Mgr. Wolfová Jana - II. stupeň

Volba povolání

Mgr. Janíčková Lenka – I. stupeň
Mgr. Wolfová Jana - II. stupeň

Mám svá práva

Mgr. Berkyová Pavla – I. stupeň
Mgr. Wolfová Jana - II. stupeň

Zdravé zuby

Mgr. Doxanská Miroslava - I. stupeň

Život kolem nás (EKO centrum) - 3. - 5. ročník

Mgr. Gálová Lenka

říjen
Běhej, skákej, házej (1. část)
ŠD

listopad

prosinec

Halloween

ŠD

Vánoce - projektový den - 1. - 9. ročník

Všichni PP
Mgr. Janíčková Lenka – I. stupeň
Mgr. Turnovská Ivana – II. stupeň

leden

únor

Dopravní výchova, Ajax (chodec, cyklista) - 2. - 5. Janíčková Lenka, Mgr.
ročník
březen
Měsíc s knihou

Den Země - projektový den 1. - 9. ročník
duben

ŠD

všichni PP
Mgr. Svobodová Monika - I. stupeň
Hoblová Jitka - II. stupeň

květen

Behěm, skákej, házej (2.část)

ŠD

červen

SOUTĚŽE školy ve školním roce 2013/2014

Termín

Název projektu

Navrhl (pořadatel)

„Nejlepší čtenář a písař“

Mgr. Doxanská Miroslava

„Šikulky“ – celoroční soutěž v aktivitě a chování
při vyučování a domácí přípravě

Mgr. Doxanská Miroslava

Turnaj v pexesu

ŠD

září

říjen
listopad

prosinec
leden

Soutěž „Superstar“

ŠD

únor

„Víte, co to je?“ – soutěž všeobecných znalostí
(19. 2. – 18. 6. 2014)

ŠD

Dopravní soutěž

ŠD

Běh Bečověm

ŠD

Stavba století - písek

ŠD

březen

duben

květen

červen

ZÁJMOVÉ ÚTVARY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Název útvaru

Vedoucí útvaru

Den

Čas

Učebna

Bystré hlavičky

Warthová Hana

středa

13:20 15:00 h

čítárna

Angličtina hrou

Pohlová Monika

pátek

12:30 13:15 h

učebna AJ

Dramatický
kroužek

Mgr. Martínková Martina

středa

13:30 15:00 h

učebna 8.
třídy

Flétna

Mgr. Svobodová Monika

pátek

13:20 14:15 h

učebna 5.
třídy

Hejbni kostrou

Kronychová Soňa, Bouřilová
Taťána

pondělí

15:00 16:00 h

tělocvična,
hřiště

Keramika

Mgr. Berkyová Pavla

čtvrtek

13:20 14:05 h

keramická
dílna

Logopedie hrou

Mgr. Wolfová Jana

středa

7:00 - 7:25 h

učebna č. 14

Školní knihovna

Mgr. Gálová Lenka

středa,
čtvrtek

13:00 14:00 h

školní
knihovna

Výpočetní
technika

Ingr. Šrámková Romana

pondělí

13:20 14:05 h

knihovna

Výtvarný kroužek

Mgr. Doxanská Miroslava

čtvrtek

13:20 14:05 h

čítárna

Kulturní pořady – školní rok 2013/2014
23.10. Poslední loupežník
Divadlo KOS České Budějovice
Účast: 1.– 5. třída
19.11. Mama Roma
Muzikál + exkurze do zákulisí
Divadlo rozmanitostí, Most
Účast: 4. – 7. třída
17. 3. Zamilovaný vodník
Divadlo KOS České Budějovice
Účast: 1. – 6. třída

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most,
příspěvková organizace
435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy v Bečově za školní rok 2013/2014

Mateřská škola je součástí Základní školy Bečov. Zřizovatelem školy je OÚ Bečov.
Ředitelkou Základní a mateřské školy je Mgr. Baurová Milada.
Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ je Protivínská Jitka.
Školská rada je zřízena při základní škole.
Mateřská škola má celodenní provoz. Provoz začíná v 6:00 h a končí v 16.00 h.
Příjem dětí probíhá v době od 6.00 h do 8.00 h. Děti odchází v 11.30 h, ve 12.00 h -12.45 h, ve
14.40 h – 16.00 h.
V ostatní době je budova MŠ z bezpečnostních důvodů uzamčena. Stravu nám denně dováží
zaměstnankyně kuchyně ZŠ.
Během dne probíhají tyto činnosti :
Spontánní hra :

Probíhají volné, řízené, tvořivé hry. Děti si vybírají činnosti podle
svých zálib, momentální nálady. Učitelka zasahuje v případě pasivity.

Vzdělávání :

Aktivity spontánní i řízené, didakticky zacílená činnost.

Pohybové aktivity :

Podmínky a vybavení pro pohybové aktivity jsou na dobré úrovni.
K tomuto účelu slouží prostorná herna, po celý rok pak školní zahrada.
Vybavení v budově je dostatečné, ale v prostorách zahrady kvůli vandalismu není žádné. Jsou zde umístněna tři pískoviště.

Pobyt venku :

Pozemek MŠ je maximálně využíván k pohybové aktivitě dětí.
Pobyt venku je určován podle počasí. V letních měsících pobývají děti
venku i v odpoledních hodinách.Kromě školní zahrady jsou k pobytu
využívaná bezpečná místa v okolí MŠ.

Odpolední spánek :

Odpočinek na lehátku, klidové činnosti.

Stravování :

Dopolední svačina, oběd a odpolední svačina jsou podávány dle režimu dne. Časový odstup mezi jednotlivými jídly je dodržován.

Rozdělení tříd :
1. třída - Motýlci

- 25 dětí

2. třída - Berušky
3. třída - Kočky a pejskové

- 25 dětí
- 25 dětí

Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku v jednotlivých třídách :
1.třída
V září nastoupilo 22 dětí.
2.třída :
V září nastoupilo 25 dětí.
3.třída :
V září nastoupilo 24 dětí.
Integrováno nebylo žádné dítě.
Dětí s nepravidelnou docházkou bylo 0.
Do MŠ docházelo ve školním roce 2013/2014 sedmdesát pět dětí.
Do ZŠ odchází 17 dětí. Odklad školní docházky mají čtyři děti .

Předškolní vzdělávání
Vzdělávání probíhá na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
vydaného ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účinnosti nabyl dnem 1.
března 2005.
RVP byl rozpracován do ŠVP. TVP jednotlivých tříd vychází ze ŠVP. TVP jsou průběžně
doplňovány podle momentální situace a podle potřeb dětí.

Přehled pracovníků školy:
V MŠ pracují dvě provozní zaměstnankyně a pět pedagogických pracovnic včetně vedoucí
odloučeného pracoviště MŠ.
Všechny pedagogické pracovnice mají požadovanou kvalifikaci.

Učitelky během roku zajišťují nácvik besídek, organizují akce pro děti a veřejnost, zajišťují
sportovní a kulturní akce. Podílejí se na vedení kabinetů a evidenci pomůcek :
Krieglerová Dagmar

- vedení kabinetu pomůcek, vedení kroniky MŠ

Hidvégiová Ludmila

- vedení kabinetu pomůcek, vedení dětské knihovny

Hofmannová Hana

- vedení učitelské knihovny

Köhlerová Jitka
audiokazet, CD

- vedení kabinetu, evidence tělocvičného náčiní, evidence

videokazet,

Údaje o zápisu a následném přijetí do MŠ :
Dne 11.3. 2014 – 12.3. 2014 proběhl zápis dětí do MŠ. Žádost o umístnění při zápisu a žádosti
mimo termín zápisu si podalo 15 zákonných zástupců dětí, z toho je sedm děti mladší tří let.
Po splnění zákonných podmínek k zápisu dítěte do mateřské školy bylo přijato k 1.9. 2014
třináct dětí.

Výsledky vzdělávání dětí :
Úkoly, které jsme si minulý školní rok vytyčili, jsme průběžně plnili. Děti jsme vedli
k samostatnosti , k sebedůvěře, ke vzájemné toleranci. Při akcích MŠ se setkávaly děti ze všech
tříd. Starší pomáhaly mladším. Společnými zážitky se tak upevňovaly vztahy mezi různě starými
dětmi. Při kulturních akcích si děti osvojovaly základy společenského chování. Během různých
aktivit jsme se snažili upevňovat dětský kolektiv, pěstovat pocit sounáležitosti. Zajímavými,
hravými a pestrými činnostmi jsme děti motivovali k dalšímu poznávání, k rozvoji řeči,
matematických představ, podněcovali jsme je k vlastní aktivitě. Praktické činnosti byly
zaměřovány na rozvoj manuální zručnosti a na zlepšování celkové motoriky dítěte.
Učitelky s dětmi pracovaly individuálně i skupinově, vždy s ohledem na jejich potřeby a
schopnosti. Zvýšená péče byla poskytnuta dětem ze slabších sociálních rodin.
Další vzdělávání pracovníků :
Všechny pedagogické pracovnice průběžně studují dostupnou odbornou literaturu a účastní se
některých odborných seminářů, jeden pedagogický pracovník si doplňuje vysokoškolské
vzdělání.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti :

Během celého roku pořádáme pro děti, rodiče a veřejnost různé akce – viz příloha.
Pravidelně se účastníme divadelních a hudebních představení. Děti své výtvarné práce prezentují
na výstavách pro rodiče a veřejnost v budovách MŠ a ZŠ.
Připravujeme dárky pro nové děti, které se dostaví k zápisu. Dětem a rodičům nabízíme nové
knihy – propagace čtení, dětmi ze třetí třídy navštěvujeme obecní knihovnu a školní knihovnu.
Na MDD pořádáme soutěžní dopoledne. Navštívili jsme Divadlo Rozmanitostí v Mostě. Naše
děti se zúčastnily různých výtvarných soutěží.
Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi :
V letošním roce naši budoucí školáci navštívili ZŠ. Zúčastnili se jedné vyučovací hodiny,
prohlédli si prostory školy. Učitelky ZŠ a vychovatelky ŠD pro děti z mateřské školy připravily
několik zajímavých akcí /viz. příloha/. Děti z MŠ vystoupili s hudebním pásmem na OÚ
v Bečově. Děti mohly sledovat práci psa záchranáře.
Spolupráce s rodiči :
Ke zlepšení výchovné práce využíváme osobní listy dětí, ve kterých sledujeme jejich vývoj a
pokroky. Jsou doplněny dotazníkem, který jsme si pro vnitřní potřebu vytvořili. V něm nám
rodiče přiblíží dítě tak, jak se chová doma a jak jej vidí oni sami. Další formou spolupráce s
rodiči jsou konzultace. Při výskytu problémů, či změny chování dítěte probíhají denně. Učitelky
pravidelně rodiče informují o prospívání jejich dítěte, o jeho pokrocích v učení, o zdokonalování
sebeobsluhy. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pro
rodiče jsou pravidelně vystavovány výtvarné práce jejich dětí.Rodiče se podíleli na výzdobě MŠ
– společně s dětmi vytvářeli výtvarné práce, pomohli dětem vytvořit výstavku podzimních plodů.
Na nástěnkách jsou seznamováni s organizací dne, jsou pravidelně informováni o všem, co se v
MŠ děje. Dvakrát za rok pořádáme besídky , na které zveme rodiče a veřejnost. Při slavnostním
vyřazování předškoláků z MŠ se rodiče podíleli na organizaci akce (posezení,pohoštění). Rodiče
mají možnost podílet se na dění v MŠ, dle svého zájmu mohou vstupovat do her svých dětí.

Údaje o inspekční činnosti ČŠI
V letošním školním roce byla provedena v MŠ inspekce ČŠI.
Koncepce mateřské školy v Bečově

Náš ŠVP se jmenuje Putování za sluníčkem. Tento název určuje koncepci naší MŠ. Děti se
během docházky do MŠ dozví, jak jsou Slunce a příroda důležité pro náš život. Při putování
celým rokem nás doprovází jeho paprsky.Ty nás zavedou k tématům, která jsou zaměřena
k plnění těchto cílů :

-

rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí

Tyto cíle se prolínají jednotlivými tématy, která jsou společná pro všechny naše třídy.Využívají
náměty z přírody a okolí, společnosti, významných výročí, ročních období i událostí v naší obci.
Pomáhají dětem pochopit, že i my jsme součástí přírody. Při putování za sluníčkem využíváme
blízkost CHKO. Děti celý rok sledují proměny přírody. Určují pomocí atlasu druhy rostlin,
kamenů, hmyzu a zvířat.Uklízí školní zahradu. Celý rok hrají pohybové a poznávací hry ve volné
přírodě.Vštěpují si ohleduplnost k živé i neživé přírodě.
Dětem také pomáháme různými akcemi vytvořit si kladný vztah k obci, ve které žijí /návštěva
OÚ, ZŠ, besídky pro veřejnost, vánoční a velikonoční koledování apod./.
Nabízíme klidné prostředí MŠ, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž
se dítě bude cítit bezpečně, radostně a spokojeně.
Vzdělávání v naší MŠ bere ohledy na individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí.
Nerozhodují jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady.
Při vzdělávání dětí uplatňujeme různé metody a formy práce :
1. Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi
2. Situační učení
3. Sociální učení
4. Aktivity spontánní a řízené
Vzdělávání probíhá zpravidla v menší skupině či individuálně, za aktivní účasti dítěte.
Během docházky do MŠ by mělo dítě dosáhnout těchto kompetencí :
1 .Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální
5. Kompetence činnostní a občanské
K plnění těchto náročných úkolů využíváme spolupráce s rodiči.Ta probíhá na základě
rovnocenného partnerství. Učitelky sledují potřeby jednotlivých dětí, rodin. Snaží se jim
porozumět a vyhovět.
Rodičům umožňujeme vstoupit do třídy, účastnit se her a dění ve třídě. Pravidelně rodiče
informujeme o všem co se v MŠ děje – formou rozhovorů, nástěnek, účastí rodičů na různých
akcí naší školy.
Při této spolupráci učitelky chrání soukromí rodiny. Jednají taktně, ohleduplně. Podporují
rodinnou výchovu a pomáhají rodičům v péči o dítě. Nabízí rodičům poradenský servis
v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Datum: 31.8. 2014

Zpracovala: ………………………

Protivínská Jitka
vedoucí odloučeného
pracoviště MŠ

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014
ZÁŘÍ
17.09.
24.09.

ŘÍJEN
01.10.
09.10.
10.10.
23.10.
24.10.
29.10

– Lenčiny zpívánky
- Loučíme se se Sluníčkem /kresba křídou na chodník/

– Kouzelnické představení
– Návštěva obecní knihovny
– Fotografování rodičů a dětí
– Divadlo KOS – Poslední loupežník
– Nakladatelství Svojtka –nabídka knih, podpora čtení
- Podzimní výstava z přírodnin v MŠ /účast rodičů/
- Podzimáček – společná výtvarná práce rodičů a dětí
- Paleta podzimu ( pěší výlet do CHKO v okolí, sběr přírodnin )
- Veselé cvičení v ZŠ (čtvrtky)

LISTOPAD
04.11 – 08.11.
06.11.
13.11.

PROSINEC
01.12.
04.12.
10.12.
11.12.
15.12.
18.12.
16.12. – 20.12.
16.12.
17.12.
19.12.

LEDEN
13.01.
15.01.
21.01.

ÚNOR
05.02.
10.02.
11.02.
12.02.
19.02.
25.02.

BŘEZEN
03.03.
05.03.
11.03. – 12.03.
17.03.

– Podzimní výstava v ZŠ
– Návštěva obecní knihovny
- Kouzelná kytička /sázení kytiček v zeleném koutku/
– Divadélko KUŠ – Klaun a tanečnice
- Veselé cvičení v ZŠ (čtvrtky)

– Zpívání pod stromečkem – veřejné vystoupení na návsi
– Návštěva obecní knihovny
– Den otevřených dveří v MŠ– výroba vánoční ozdoby (děti a rodiče)
– Vánoční koledování – 3.třída
– Zpívání pod stromečkem – veřejné vystoupení na návsi
– Čtení před školou – návštěva knihovny ZŠ
– Vánoční výstava v ZŠ
– Den otevřených dveří v ZŠ
– Vánoční pohádka – dramatizace dětí ZŠ
– Vánoční cinkání, vánoční nadílka (vystoupení tříd, společná nadílka,
Ochutnávka vánočního cukroví)
- Veselé cvičení v ZŠ (čtvrtky)

– Návštěva družiny- zábavné odpoledne
– Čtení před školou – návštěva knihovny ZŠ
– Divadlo Rozmanitostí – Princ Bajaja
- Společná práce rodičů a dětí – výroba škrabošek a masek na maškarní bál
- Veselé cvičení v ZŠ (čtvrtky)
– Putování za pohádkou – návštěva obecní knihovny
– Lenčiny zpívánky
– Maškarní karneval pro rodiče a děti
– Návštěva 1.třídy v ZŠ
– Čtení před školou – návštěva knihovny ZŠ
– Nakladatelství Svojtka –nabídka knih, podpora čtení
- Výroba dárků k zápisu dětí do MŠ
- Veselé cvičení v ZŠ (čtvrtky)

– Divadlo KUŠ - Špalíček
- Putování za pohádkou – návštěva obecní knihovny
- Zápis do MŠ
– Divadlo KOS

19.03.
21.03.

– Čtení před školou – návštěva knihovny ZŠ
- Veselé cvičení v ZŠ (čtvrtky)
– Požární ochrana očima dětí (výtvarná soutěž)

DUBEN
02.04.
– Putování za pohádkou – návštěva obecní knihovny
03.04.
– Divadlo KUŠ – Hrátky se zvířátky
14.04. – 18.04. – Jarní výstava v ZŠ
16.04.
- Velikonoční hodování (OÚ, ZŠ, pošta, obchody, kadeřnictví)
23.04.
– Čtení před školou – návštěva knihovny ZŠ
30.04
- besídka 2.třídy
- Cvičení rodičů s dětmi (středy)
- Veselé cvičení v ZŠ (čtvrtky)
KVĚTEN
05.05.
06.05.
06.05.
07.05.
21.05.
28.05.

ČERVEN
03.06.
06.06.
10.06.
18.06.
24.06.

– Besídka 1.třídy
- Besídka 3. třídy
– Zájezd 3.třídy do Divadla Rozmanitostí – Perníková chaloupka
- Putování za pohádkou – návštěva obecní knihovny
– Čtení před školou – návštěva knihovny ZŠ
– Foto Šajner /fotografování rodičů a dětí/
– Ročenky pro ZŠ
- Cvičení rodičů s dětmi (středy)
- Veselé cvičení v ZŠ (čtvrtky)

– Olympiáda (MDD)
– Lenčiny zpívánky
– Slavnostní vyřazování dětí z MŠ
– Ukázka práce psa záchranáře
– Návštěva 1.tř. v MŠ
- Veselé cvičení v ZŠ (čtvrtky)
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Základní škola a mateřská škola Bečov, příspěvková organizace
Bečov 17 IČ 709 83 381

ROZBORY HOSPODAŘENÍ

za rok 2013
školství

Rozbor hospodářského výsledku

1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
2. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM)
3. Pořízení drobného hmotného majetku (DrHM)
4. Přehled o provedené údržbě a provedených revizí
5. Čerpání rezervního fondu
6. Sponzorské dary
7. Manka a škody
8. Komentář
9. Zdůvodnění dosažení HV

V Mostě dne 12.02.2014

Zpracoval(a): Tománková

Základní personální údaje
1)Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
Celkem
%

muži
0
0
0
0
0
1
1
3

ženy
0
2
8
10
9
0
29
97

celkem
0
2
8
10
9
1
30
100,00

%
0
7
27
33
30
3
100,00
x

2)Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
dosažené vzdělání
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
1
0
0
0
0
0
1

ženy
3
5
0
0
11
0
10
29

celkem
3
6
0
0
11
0
10
30

3)Celkový údaj o průměrných platech
celkem
průměrný hrubý měsíční plat
4)Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců

nástupy
odchody

počet
3
4

5)Trvání pracovního poměru zaměstnanců

%
10
20
0
0
37
0
33
100,00

doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

počet
10
6
2
5
7
30

Údaje zpracovány ke dni: 31. srpna 2014

%
33
20
7
17
23
100

Hodnocení prospěchu a chování
1. pololetí školního roku 2013/2014
-

opatření k posílení kázně:
pochvaly - 4
třídní důtky - 25
ředitelské důtky - 38

-

klasifikace chování: velmi dobré – 96/ 17 žáků nehodnoceno
uspokojivé – 4
neuspokojivé – 6

-

klasifikace prospěchu:

-

absence žáků: počet omluvených hodin – 5 462
počet neomluvených hodin – 9 596/ z toho neodhlášení žáci 9 348/

prospělo – 100 / 20 žáků nehodnoceno
neprospělo - 3

2. pololetí školního roku 2013/2014
- opatření k posílení kázně:
pochvaly - 5
třídní důtky - 20
ředitelské důtky - 32
- klasifikace chování:

velmi dobré – 90/ 20 žáků nehodnoceno
uspokojivé – 3
neuspokojivé – 4

- klasifikace prospěchu: prospělo – 94
neprospělo – 23/ z toho 20 žáků nehodnoceno
- absence žáků: počet omluvených - 5 983
počet neomluvených hodin – 9 979/ z toho neodhlášení žáci: 9 672 /
30. září 2014

