Základní škola a mateřská škola Nový Jáchymov
Na Sídlišti 157, 267 03 Nový Jáchymov
IČO: 75033887 tel. 311 697 382, e-mail: zsmsreditel@centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti školy ve školním
roce 2019/20
(podle zákona č. 561/2004 Sb., § 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
včetně novely č. 225/2009 Sb. s účinností k 1. 8. 2009)
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A/ Základní údaje o škole
Název:

Základní škola a mateřská škola Nový Jáchymov

Identifikátor zařízení:

600 042 901

Adresa:

Na Sídlišti 157
267 03 Nový Jáchymov

E-mail:

zsmsreditel@centrum.cz , zsnjachymov@seznam.cz

Právní forma:

příspěvková organizace

IČ:

75033887

Zřizovatel:

Obec Nový Jáchymov

Ředitel:

Mgr. Hana Marková

Charakteristika školy
Základní škola Nový Jáchymov je malotřídní. Školu navštěvují žáci 1. – 5. ročníku, kteří jsou
rozděleni do dvou tříd. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.
Od 1. 9. 2019 je součástí školy mateřská škola. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu
s kapacitou 25 dětí zařazených k předškolnímu vzdělávání.
Ve školním roce 2019/20 navštěvovalo školu 27 žáků. V I. třídě se vyučovali žáci 1.,2. a 3.
ročníku, ve II. třídě žáci 4. a 5. ročníku. Na některé předměty, zejména výchovy – TV, VV,
PV přecházeli žáci 3. ročníku do II. třídy.
Ve školním roce 2019/20 navštěvovalo mateřskou školu 23 dětí.
Malotřídní škola má svá specifika, která jsou z hlediska žáků pozitivní. Ve třídě je klidné a
příjemné klima. Učitelky mají častý kontakt s rodiči. K žákům je přistupováno individuálně
podle jejich schopností. Proto žáci mají možnost lépe rozpoznat své nadání a vlohy. Během
výuky i mimo ni je více využíváno přírodního prostředí.
Školská rada: Základní ustanovení
Školská rada je ustanovena podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, nemá právní subjektivitu a není ani
občanským sdružením a nepodléhá proto registraci Ministerstva vnitra ČR. Školská rada má 6
členů, z nichž jednu třetinu jmenuje zřizovatel, jednu třetinu volí zákonní zástupci nezletilých
žáků školy a jednu třetinu volí pedagogičtí pracovníci této školy. Funkční období je 3 roky.
Ve své činnosti se Školská rada řídí § 167, § 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada při ZŠ Nový
Jáchymov byla zřízena zřizovatelem obce ke dni 1. 10. 2005. Ve školním roce 2019/20
pracovala školská rada ve složení: Viezanová Kateřina a Kučerová Lenka za školu,
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Šindlerová Kateřina a Mašková Hana za zákonné zástupce žáků, Vlachová Dagmar a
Ledvinová Ivana za zřizovatele.

B/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem
ve školním rejstříku
79-01-C/01 Základní škola
Studium denní

délka studia: 9 r. 0 měs.

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

50

Ve školním roce 2019/20 byli žáci vzděláváni podle vlastního školního vzdělávacího
programu „Škola pro všechny“ vydaného k 1. 9. 2007.
Školní vzdělávací program je konkrétní realizací Rámcového vzdělávacího programu. Do
ŠVP byly postupně zapracovány všechny změny uvedené v upraveném RVP ZV platné od
1. 9. 2013.
Učební plán
1.roč

2.roč

3.roč

4.roč

5.roč

celkem

Český jazyk

8

9

8

7

7

39

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

9

Matematika

5

5

5

5

5

25

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

2

2

4

Vlastivěda

-

-

-

1

2

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

2

2

1

7

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

5

Informační a komunikační
technologie

1

1

1

1

1

5

Celkem

21

22

25

25

25

118

Vyučovací předmět
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C/ Pracovníci ZŠ a MŠ
Pedagogičtí

Jméno

Úvazek

vzdělání

vyučované předměty

Ředitelka

Mgr. Hana Marková

1,00

VŠ

M, ICT, ANJ, HV

Učitelka

Mgr. Hana Šejdlová

1,00

VŠ

ANJ, ČJ, M, PŘ, VL, TV,
VV, PV

Učitelka

Olesja Halířová

0,3183

SŠ

TV, VV, PV

Učitelka

Kateřina Viezanová

0,0455

SŠ

čtení

Vychovatelka

Eva Bambásková

0,8572

VŠ

ŠD

Asistent
pedagoga

Sylvie Dočekalová

0,5

SŠ

asistent pedagoga

Asistent
pedagoga

Olesja Halířová

0,5

SŠ

asistent pedagoga

Učitelka MŠ

Lenka Kučerová

1,00

SŠ

MŠ

Učitelka MŠ

Kateřina Viezanová

1,00

SŠ

MŠ

Provozní

Jméno

Úvazek

vzdělání

Vedoucí ŠJ

Lenka Kučerová

0,25

Vyučena

Kuchařka

Hana Mašková

1,00

Vyučena

Kuchařka

Jolana Adamová

0,75

Vyučena

Uklízečka

Jolana Adamová

0,125

Vyučena

Školnice

Lenka Kučerová

0,75

Vyučena

Topička

Lenka Kučerová

0,125

Vyučena

Údržbář

Petr Marek

0,1

VŠ

Ekonom

Petr Marek

0,2

VŠ

IT technik,
správce sítě

Martin Benda

0,25

SŠ
odborná
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D/ Údaje o přijímacím řízení
Podle zákona č.561/2004 Sb., § 36 proběhl 1.-15. dubna 2020 zápis do 1. ročníku. Bylo
zapsáno 10 dětí. 7 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání do prvního ročníku. Do mateřské
školy proběhl zápis 5.-15. května 2020. Bylo zapsáno 10 dětí. 7 dětí bylo přijato
k předškolnímu vzdělávání.

E/ Údaje o výsledcích vzdělávání v ZŠ
V červnu r. 2020 ukončilo školní rok 27 žáků, 25 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci
prospěli.
V jednotlivých ročnících byly posilovány klíčové kompetence a splněny očekávané výstupy
dané školním programem „Škola pro všechny“.
Od 11. 3. 2020 byla škola dle nařízení vlády uzavřena a výuka byla převedena na distanční
formu. Žáci prvního ročníku měli každodenní hodinovou výuku prostřednictvím video hovorů
– s využitím aplikace Messenger vysvětlením látky a zadáním samostatné domácí práce. Žáci
druhého a třetího ročníku byli vzděláváni obdobným způsobem – video hovor probíhal
minimálně třikrát týdně. Anglický jazyk byl vyučován individuálně – konzultace telefonické
či po Skype. Žáci čtvrtého a pátého ročníku byli vzděláváni s využitím společných konverzací
na Skype, individuálních telefonických konzultací a využitím e-mailové pošty. Učitelé
využívali i pracovních listů, které byly dětem doručeny do poštovní schránky jejich bydliště.
Do této formy výuky se zapojily všechny děti.
Ve školním roce 2019/20 došlo k výměně počítačové techniky, která je využívána při výuce.
Ve školním roce 2019/20 bylo na naší škole vzděláváno 7 žáků s SPU, z toho 3 žáci s pomocí
sdíleného pedagogického asistenta.
Celkem bylo zameškaných 1725 hodin, z toho:
1. třída 4 žáků 158 hodin – průměr na žáka

39,5 hod

2. třída 6 žáků 355 hodin – průměr na žáka

59,17 hod

3. třída 6 žáků

583hodin – průměr na žáka

97,17 hod

4. třída 5 žáků 307 hodin – průměr na žáka

61,4 hod

5. třída 6 žáků 322 hodin – průměr na žáka

53,7 hod

Všechny zameškané hodiny byly omluvené, chování bylo hodnoceno u všech žáků stupněm
velmi dobré.
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F/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Do vyučování byl vkládán obsah Minimálního preventivního programu vypracovaný
ředitelkou školy – školním metodikem prevence, podle metodického pokynu MŠMT
č.j.14514/2000-51. Ve výchově se též zabýváme problematikou prevence a řešení šikanování
dle metodického pokynu MŠMT č.j.:28 275/2000-22. Máme vypracován postup řešení této
problematiky mezi žáky naší školy.

G/ Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
ve školním roce 2019/20
pracovník
Marková

Halířová

Název

datum

cena

certifikát

Čtenářská gramotnost

celoročně

-

ano

Funkční studium

celoročně

-

diplom

Konzultace s pracovníky PPP Hořovice
a Králův Dvůr, Slunce

-

ne

Konzultace – rizikové chování a
prevence šikany Centrum
psychologicko - sociálního poradenství

-

ne

pedagogické studium

celoročně

-

maturita

čtenářská gramotnost

celoročně

-

ano

pedagogické studium

celoročně

-

maturita

Viezanová pedagogické studium

celoročně

-

maturita

Kučerová

H/ údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Na škole pracovaly zájmové kroužky:


Keramika – Kučerová



Sportovní kroužek – Bambásková



Výtvarný kroužek – Bambásková



Šikovné ruce – Šejdlová

Uskutečněné akce:


2. 9. 2019 slavnostní zahájení školního roku



10. 9. třídní schůzky



23.9. zahájení činnosti kroužků
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sběr papíru



školní olympiáda



31. 10. proběhl ve škole projekt Halloween a lampionový průvod



5. 11. třídní schůzky



26.11. zahájení kurzu plavání – plavecká škola při TJ LOKOMOTIVA



1. 12. adventní veřejné vystoupení žáků při rozsvícení vánočního stromu, vypouštění
balónků s přáním pro Ježíška



5. 12. mikulášská nadílka



masopustní dopoledne s průvodem masek po obci Nový Jáchymov



27.1.-2.2.2020 projekt AIESEC



zahájení kurzu bruslení – při Centrum zdravých dětí Beroun



březen – zahájení dopravní výuky



5.-15. 4. zápis do první třídy



květen – Veselé zoubky – výukový program o zdraví



1.-15.5. zápis do mateřské školy



všichni žáci se zapojili do projektu EU a ČR „Ovoce do škol“



s ohledem na nařízení a doporučení vlády jsme nemohli uskutečnit plánované (škola
v přírodě, závěrečná besídka, květinová sbírka aj.)

I/ Údaje o vzdělávání v době koronavirové pandemie
Od 11. 3. 2020 byla škola dle nařízení vlády uzavřena a výuka byla převedena na distanční
formu. Žáci prvního ročníku měli každodenní hodinovou výuku prostřednictvím video hovorů
– s využitím aplikace Messenger vysvětlením látky a zadáním samostatné domácí práce. Žáci
druhého a třetího ročníku byli vzděláváni obdobným způsobem – video hovor probíhal
minimálně třikrát týdně. Anglický jazyk byl vyučován individuálně – konzultace telefonické
či po Skype. Žáci čtvrtého a pátého ročníku byli vzděláváni s využitím společných konverzací
na Skype, individuálních telefonických konzultací a využitím e-mailové pošty. Učitelé
využívali i pracovních listů, které byly dětem doručeny do poštovní schránky jejich bydliště.
Do této formy výuky se zapojily všechny děti.
Po uzavření MŠ byly předškolní děti vzdělávány pomocí pracovních listů, které jim byly
doručeny do poštovní schránky jejich bydliště.
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J/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
1. Termín konání inspekce: 16. a 19. únor 2007
2. Termín konání inspekce: 22. a 23. září 2009
3. Termín konání inspekce: 14. a 15. října 2013
4. Termín konání inspekce: 4.,5. a 9.12 2019

K/ Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola hospodařila v roce 2019 s těmito dotacemi:
Zdroj dotace

Popis dotace

Dotace státního
rozpočtu

33353 – Přímé náklady na vzdělávání

Dotace zřizovatel Obecní úřad Nový Jáchymov
Dotace celkem

Částka Kč

3 974 497
381 514
4 356 011

Zdroj: účetnictví školy, k nahlédnutí u ředitelky školy.
Hospodářský výsledek 2019 z hlavní činnosti -50 129 Kč,
Hospodářský výsledek 2019 z doplňkové činnosti 29 085 Kč,
Hospodářský výsledek 2019 celkem -21 044 Kč.

L/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se zapojila do mezinárodního a rozvojového programu AIESEC, projekt EDISON.
V rámci projektu k nám do školy přijelo 7 studentů z cizích zemí, kteří představovali zvyky,
tradice a kultury svých zemí dětem ze ZŠ i MŠ. S dětmi i s pedagogickým personálem
komunikovali v anglickém jazyce. Využili jsme pomoci žáků středních škol a gymnázií, kteří
nám pomohli s překladem do českého jazyka.

Strana 8 (celkem 9)

Základní škola a mateřská škola Nový Jáchymov
Na Sídlišti 157, 267 03 Nový Jáchymov
IČO: 75033887 tel. 311 697 382, e-mail: zsmsreditel@centrum.cz

M/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

N/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Všichni žáci se zapojili do projektu EU a ČR „Ovoce do škol“.

O/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve vzdělávání nespolupracujeme s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů.
Spolupracujeme s Občanským sdružením POHODA, které působí v obci Nový Jáchymov.
V Novém Jáchymově 16. 6. 2020
……………………………..
Mgr. Hana Marková
ředitelka ZŠ Nový Jáchymov

Strana 9 (celkem 9)

