Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok 2017/2018
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Zpracovala Mgr. Hana Matysová
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Základní údaje o škole

Název školy:
Adresa školy:
Telefonní kontakt:
Adresa pro dálkový přístup:
Webové stránky školy:
Zřizovatel školy:
Ředitel školy:
Zástupce statutárního orgánu:
Zástupce ředitele školy:
Vedoucí učitelka mateřské školy:
Vedoucí vychovatelka školní
družiny:
Složení školské rady:

Základní škola a Mateřská škola Višňová

Višňová 35, okres Příbram
318 690 118, 318 690 155
zsvisnova@seznam.cz
msvisnova@seznam.cz
www.skolavisnova.cz
Obec Višňová
Mgr. Hana Matysová
Mgr. Hana Matysová
Mária Kastnerová
Mária Kastnerová
Eva Mezerová
Kateřina Barker - zástupce zřizovatele
Marcela Sirotková - předsedkyně, zástupce rodičů
Eva Mezerová - zástupce školy
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Základní vzdělávání

ŠVP Zdravá škola pro všechny

Předškolní vzdělávání

ŠVP Barevný svět
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Přehled pracovníků školy

Pracovníci školy

Počet fyzických osob

Pedagogičtí pracovníci

11 (4 MŠ+2 AP)

Počet úvazků
3,59 ZŠ+0,9 ŠD+1,0 AP
4,0 MŠ
celkem 9,49

Nepedagogičtí zaměstnanci

5

4,65

z toho zaměstnanci školní jídelny

3

2,65
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce, docházce do MŠ
a přijímání žáků do středních škol
4.1 Základní škola
Počet žáků
v 1. třídě
k 1. 9. 2017
9

Počet všech
žáků školy
k 1. 9. 2017
45

4.2 Mateřská škola
Kapacita
školy
53

Počet tříd
k 1. 9. 2017
2

Počet
volných míst
1

4.3 Přechod žáků 5. ročníku na ZŠ s 2. stupněm
Základní škola s 2.
stupněm
ZŠ Březové Hory Příbram
ZŠ pod Svatou Horou
1. ZŠ Dobříš
2. ZŠ Dobříš
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Počet žáků 5.
ročníku
1
1
2
1

4.4 Přechod žáků ostatních ročníků na jinou ZŠ
Základní škola
ZŠ Kostelec nad Labem
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Počet žáků
1

Důvod
rozvod rodičů, stěhování

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Prospěch žáků na základní škole v 1. pololetí 2017/18

1.
2.
3.
4.
5.

Počet
žáků
9
7
14
9
6

Celkem za 1 st.

45

Ročník

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

9
7
14
7
4

2
2

41
(91,11%)

4
(8,88%)

Průměr.
známka
1,00
1,07
1,13
1,47
1,30
1,194

Prospěch žáků na základní škole ve 2. pololetí 2017/18

1.
2.
3.
4.
5.

Počet
žáků
9
7
14
9
5

Celkem za 1 st.

44

Ročník

9
7
14
5
3

4
2

Průměr.
známka
1,04
1,00
1,16
1,49
1,27

37 (86,36%)

6 (13,63%)

1,192

Prospělo
s vyznamenáním

4

Prospělo

5.2 Celkový počet zameškaných hodin v 1. pololetí 2017/18
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Celkem hodin
106
218
315
483
264

Průměr na 1 žáka
11,77
31,14
22,50
53,67
44,00

1386

30,80

Celkem za 1. pololetí

Celkový počet zameškaných hodin ve 2. pololetí 2017/18
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Celkem hodin
372
372
934
740
263

Průměr na 1 žáka
41,33
53,14
66,71
82,22
52,60

2681

60,93

Celkem za 2. pololetí

5.3 Výsledky srovnávacích testů Kalibro pro žáky 5. ročníku
Vzdělávací
oblast

Střední Čechy

Praha

ZŠ Višňová

Český jazyk

67,0

68,9

73,6

Matematika

37,8

40,2

43,2

Přírodovědný
základ
Humanitní
základ

59,6

60,9

68,7

56,1

61,6

60,1

Anglický
jazyk
Ekonomické
dovednosti

66,9

71,4

69,6

61,0

65,1

71,5

(úspěšnost je
uvedena v %)
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5.4 Vyhodnocení ředitelských prověrek za školní rok 2017/2018 a porovnání výsledků se
školním rokem 2016/17
Ročník
Školní rok

Čj - diktát

Čj - prověrka

M – prověrka

2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017

1. ročník

2,12

3,20

nezadána

2. ročník

1,6

3,67

1,71

3. ročník

2,50

2,50

4. ročník

2,50

5. ročník

3,08

1,00

1,00

2,08

1,14

1,25

2,4

2,29

1,86

1,86

1,86

2,78

1,86

2,44

2,86

3,60

2,02

2,00

2,04

2,80

5.5 Údaje o integrovaných žácích a spolupráce s PPP
Spolupracujeme s PPP v Příbrami. Při zjištěných obtížích navrhujeme rodičům
vyšetření dítěte v PPP. Na doporučení vypracováváme IVP a řídíme se doporučeními
pracovníků PPP. Ve školním roce 2017/18 byly diagnostikovány VPU a doporučeno
vzdělávání podle IVP u jednoho žáka 2. ročníku a jednoho žáka 3. ročníku s pedagogickou
podporou asistenta pedagoga. Pěti žákům byla poskytována pedagogická podpora v průběhu
školního roku.
5.6 Logopedická péče:
Vzhledem k tomu, že se u některých dětí nedaří odstranit vady výslovnosti před
nástupem do 1. třídy, jsou v základní škole v rámci logopedické prevence zařazovány
pravidelně každou středu logopedické chvilky, které vede Mgr. Hana Matysová.
V mateřské škole se této logopedické prevenci věnuje Mária Kastnerová.

5.7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V rámci prevence sociálně patologických jevů bylo organizováno pro žáky sedm
zájmových kroužků, tím byly smysluplně posíleny volnočasové aktivity. Do výuky byly
zařazeny výchovné programy „Minimalizace šikany a patologických jevů“ a „Kyberšikana“.
Výchovný program o kyberšikaně byl organizován i pro rodiče žáků. V rámci předmětu
dramatická výchova, jsou zařazovány aktivity minimalizující výskyt sociálně patologických
jevů.
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5.7.1 Zájmové útvary
Na naší škole byly žákům nabídnuty tyto zájmové kroužky pod vedením
pedagogických a nepedagogických pracovníků školy:
Kroužek hudebně - dramatický
Kroužek anglického jazyka
Kroužek výtvarný
Kroužek sportovních her
Počítačový kroužek
Kroužek vaření
Kroužek dovedných rukou
5.7.2 Výuka hry na hudební nástroj:
V naší škole je vyučována hudební nauka a hra na nástroj pro nadané děti. Výuce se
věnuje Mgr. Šárka Svojtková. Ve svém volném čase vyučuje zájemce hře na piano, zobcovou
flétnu nebo keyboard. Pokroky žáků ve výuce jsou prezentovány na koncertě pro rodiče
a přátele školy na konci školního roku.
5.8. Výchovně-vzdělávací akce školy
5.8.1 Účast žáků školy na olympiádách a soutěžích:
Přespolní běh na Novém rybníku v Příbrami
Podzimní a jarní sportovní soutěž ve školní družině
Svatomartinská soutěž „O netradiční třídní lampion“
Celoškolní výtvarná soutěž „Podzimní draci“
Preventan – soutěž ve vybíjené
Soutěž ve vybíjené (otevřená 4. a 5. ročník)
Celoškolní pěvecká soutěž „Malí zpěváčci“
Celoškolní recitační soutěž
Matematická soutěž Cvrček a Klokánek
Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo
McDonald´s Cup – fotbalový turnaj – oblastní kolo (mladší a starší žáci)
Celoškolní cyklistická soutěž
Soutěž ve vybíjené ŠD s partnerskými školami
Družinový turnaj ve společenské hře „Dáma“
Soutěž ve sběru papíru, plastových víček a pomerančové kůry
Výtvarná soutěž „Hasiči pomáhají nejen u požárů“
Výtvarná soutěž „Příbramský anděl“
Veselé sportování ve ŠD – soutěž v „Míčové školce“
Závody v atletické všestrannosti
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5.8.2 Realizované projekty v rámci výuky:
Jednodenní a polodenní ZŠ:
Projekt „Čapí hnízdo“ – projekt v rámci EVVO
Evropský den jazyků – prezentace života a jazyků evropských národů
Fenomén Merkur – výchovný program v rámci polytechnické výchovy
Dřevíčkova dílna – výchovný program o práci se dřevem a výukou k manuální zručnosti
Projekt Onkoláčci – vzájemné soužití a pomoc dětem s onkologickým onemocněním
Mikuláš v Čechově stodole – výchovný program o mezilidských vztazích, dobru a zlu
a vánočních tradicích
Vánoční besídky – výchovný program k lidovým zvykům a tradicím
Minimalizace šikany a patologických jevů – výchovný program na posílení mezilidských
vztahů a minimalizaci patologického chování
Kyberšikana – výchovný program zaměřený na minimalizaci nebezpečí na sociálních sítích
Za vzděláním do knihovny – návštěva knihovny J. Drdy v Příbrami
Zapomenutý masopust – výchovný program o lidových zvycích a tradicích
Kytarový koncert – výchovný program o hudebních nástrojích
Veselé zoubky – projektové vyučování pro žáky 1. ročníku
Den Země – ochrana životního prostředí a seznamování s přírodou kolem nás
Jíme zdravě a s chutí – projekt na podporu zdravého stravování
Dnes vaří šéfkuchař – projekt na podporu zdravého stravování
Celoškolní výlet do Zeměráje – poznávání života našich předků v rámci vlastivědného učiva
Koncert žáků ZUŠ Sedlčany – výchovný program o hudebních žánrech a významu hudby pro
člověka
Jednodenní a polodenní ŠD:
Scénické čtení – spolupráce s knihovnou Dobříš
Čarodějnický den
Jednodenní MŠ:
Pečení a zdobení perníčků
Dopravní den
Den dětí
Loučení před prázdninami
Týdenní ZŠ:
Pohádka, divadlo a film v dětském světě
– poznávání literární, divadelní a filmové tvorby určené dětem. Vyučování v rámci
mezipředmětových vztahů, propojení učiva českého jazyka, prvouky, vlastivědy,
matematiky, výtvarné, hudební, dramatické a tělesné výchovy.
Cílem těchto projektů bylo komplexní plnění cílových kompetencí vzdělávání podle
ŠVP, ověření zvládnutí očekávaných výstupů, používání náročnějších myšlenkových
dovedností žáky při samostatném učení a zjištění míry spolupráce a komunikace mezi žáky.
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V neposlední řadě také ověření pracovních dovedností a návyků při zpracování výstupních
prezentací jednotlivých projektů.
viz příloha č. 1
Týdenní ŠD
-

veselé sportování ve školní družině (podzim a jaro) – projekty na podporu zdravého
životního stylu

Týdenní MŠ:
Ať žije posvícení
- poznávání tradic s pečením koláčů
Přijel svatý Martin
- poznávání tradic s výrobou lampionů
Dlouhodobé:
Zdravá škola – škola je zapojena do programu „Škola podporující zdraví“. Zpracováním
projektu získala od Státního zdravotního ústavu osvědčení do školního roku 2018/2019.
Cvičíme ve škole a školní družině – celoroční projekt podporující správné držení těla a
zdravý vývoj dítěte
Plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Příbrami – 9. lekcí duben až červen
Sběr druhotných surovin (papír, pomerančová kůra PET víčka, hliník) – spolupráce se
zřizovatelem
5.8.2 Výchovné programy
Výchovné programy v ZŠ
minimální preventivní program „Minimalizace šikany a patologických jevů“, „Kyberšikana“
Mikulášská nadílka
Návštěva Čechovy stodoly v Bukové – české tradice a zvyky
Návštěva Národopisného muzea v Praze – české tradice a zvyky
„Kytarový koncert“ – seznámení s hudebními nástroji
Čarodějnické odpoledne – české tradice a zvyky
Veselé zoubky – péče o chrup
Dřevíčkova dílna – polytechnické vzdělávání, práce se dřevem
Program o hudebních žánrech a významu hudby pro člověka – ZUŠ Sedlčany
Výchovné programy v MŠ
Jak se máme chovat – minimální preventivní program
Klaun TU TU – dopravní výchova
Zdravé zoubky – péče o chrup
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5.8.3 Kulturní programy
MŠ
divadelní představení:
Karneval zvířátek
Tři prasátka
O čem beránci sní – hudební pohádka
Ententýky
Jak šli muzikanti světem
O čarodějnici – loutkové divadlo
Zvířátka na statku – hudební divadlo
ZŠ
divadelní představení:
Povídejme si děti
Tři prasátka
„A Silly Bear“- činoherní anglicko-česká pohádka
Strach má velké oči

5.9 Školní družina
K docházce do školní družiny bylo ve školním roce 2017/18 přihlášeno 34 žáků.
V činnosti družiny se prolínaly aktivity odpočinkové, přírodovědné, branné, sportovní,
polytechnické a estetické. Své místo v denním programu měla i pravidelná příprava žáků na
vyučování. Ke sportovním činnostem byla využívána školní zahrada s herními prvky
a pískovým hřištěm.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Typ kurzu
Pohybové hry a cvičení v přírodě
Začínající učitel
Setkání výchovných poradců
Pedagog a paragrafy ve škole
Od Mikuláše k Vánocům
Učíme se navzájem - setkání škol zapojených do programu
„Škola podporující zdraví“
Jak podpořit rozvoj u dětí – emoční inteligence
Novely právních předpisů
Jóga pro děti
Environmentální vzdělávání hrou
Jak usnadnit přechod z MŠ na ZŠ
Učím se rád
Využití novinového papíru
Seminář pro asistenty pedagoga
Práce asistenta pedagoga
Změny v činnosti MŠ
Seminář výchovných poradců v PPP
Dm Software
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Počet zúčastněných
pedagogů
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

7
Údaje o ostatních aktivitách a prezentaci základní školy na
veřejnosti
7.1 Sběr druhotných surovin
V průběhu celého školního roku probíhalo třídění odpadu v rámci celoškolního
projektu, který nadále pokračuje. Sběr odváží ke zpracování firma F.I.I. s.r.o., která pořádá
i soutěž pro základní školy.
Přehled odevzdaného sběru:
Údaje v kg
noviny, letáky,
časopisy
PET víčka

září
1 980

listopad
2 700

březen
2 387

červen
2 640

celkem
9 707

35

50

60

50

195

karton

1 515

1 010

2 270

2 100

6 895

hliník

7,5

12

3

6

28,5

0

3

17

10

30

3,5

0

0

0,5

4

3 541

3 775

4 737

4 806,5

16 859,5

pomerančová kůra
železo
Celková váha v kg

7.2 Webové stránky školy:
Prezentace školy www.skolavisnova.cz na internetu je průběžně aktualizována.
Stránky jsou využívány jak rodiči, tak ostatní veřejností.
7.3 Školní časopis Višňovská pecka:
Školní časopis vychází pětkrát ročně a seznamuje žáky, rodiče i širokou veřejnost
s činností základní a mateřské školy. Do časopisu přispívají pedagogové i děti svými postřehy,
pracemi ze školních sešitů a v neposlední řadě i drobnými výtvarnými pracemi. Distribuce je
prováděna zdarma pro všechny rodiče i ostatní zájemce. Jednotlivá vydání školního časopisu
tvoří přílohu č. 5.
7.4 Výčet aktivit organizovaných školou ve školním roce 2017/18 pro veřejnost nebo ve
spolupráci se Školskou radou, Radou rodičů, obcí a dalšími partnery
Spolupráce s Radou rodičů:
- společný výlet do Mirákula v Milovicích
- Zahradní slavnost
- Šťastný start dítěte při nástupu do MŠ – setkání s rodiči
Spolupráce s OÚ a Sborem dobrovolných hasičů:
- Svatomartinský lampionový průvod
- Zahájení adventu s vánočním jarmarkem
- Masopustní průvod obcí
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Spolupráce se spolkem Rožmitálský senior:
- vánoční vystoupení žáků školy
Spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti:
- vítání občánků
Spolupráce s úplnými základními školami:
- spolupráce ředitelů škol v oblasti sportovních aktivit
Akce pro veřejnost:
Svatomartinský průvod
Vánoční besídka u příležitosti zahájení adventu
Den otevřených dveří
Masopustní průvod
Zahradní slavnost
školní koncert „Malý muzikant“
Vánoční besídka v MŠ
Jarní besídka v MŠ
Spolupráce se zřizovatelem:
V základní škole byla dokončena rekonstrukce zahrady. Bylo vybudováno víceúčelové
hřiště, nainstalovány dva nové herní prvky a zabudovány dopadové podložky, upraven terén
a vybudovány nové chodníky a ochozy kolem kotelny. Zahrada byla opatřena novými vraty.
V interiéru školy byly natřeny dveře v prvním a druhém poschodí a vyměněny
dveře u ředitelny školy. V chodbě a ve třídách se opravila výmalba. Bylo zakoupeno 20
žákovských sestav a školní nábytek do tříd. Na chodby byly umístěny boxy na třídění odpadu.
Dovybavena byla i počítačová učebna interaktivní tabulí. Základní škola byla průběžně
vybavována školními pomůckami a dalším zařízením.
Na zahradě mateřské školy byly průběžně prováděny opravy herních prvků
a zabudovány travní podložky. V provozní části mateřské školy v přízemí byla částečně
zrekonstruována kuchyně pro výdej jídla. Byl dokoupen šatnový nábytek, pracovní stoly do
tříd a 20 matrací pro odpolední spaní. MŠ byla dovybavena novými hračkami a výukovými
pomůckami.
Do školní jídelny byla zakoupena chladnička, jídelní nádobí a nerezové várnice.
Pro provozní účely byla zakoupena automatická pračka a vysavač.
Škola organizuje ve spolupráci se zřizovatelem minimálně 4x ročně sběr druhotných
surovin v rámci obecního projektu nakládání s odpady. Pracovníci OÚ zajišťují našemu
zařízení údržbářské a topičské práce a udržování obou zahrad.
Škola se pravidelně podílí na zajištění kulturního programu při vítání nových
občánků obce. Je spolupořadatelem Svatomartinského průvodu, Zahájení adventu spojeným
s vánočním jarmarkem a Masopustního průvodu. Žáci školy zvou na školní akce zástupce
zřizovatele. Na dobré úrovni je i spolupráce se Školskou radou a Radou rodičů.
Spolupráce s neziskovými organizacemi
Onkoláčci – pomoc onkologicky nemocným dětem, Krabice od bot – charitativní sbírka, Sidus
– charitativní sbírka
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7.5. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:
Do rozvojových a mezinárodních programů se škola ve školním roce 2017/18 nezapojila.

8
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí a ostatních kontrolních orgánů.
Ve školním roce 2017/18 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI na místě.

9

Základní údaje o hospodaření školy za účetní rok 2017

Základní údaje jsou obsaženy v přílohách č. 2, 3, 4.

10
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č.6

Seznam příloh
Projektové vyučování – „Pohádka, divadlo a film v dětském světě“
Rozvaha za rok 2017
Výkaz zisku a ztráty za rok 2017
Výsledovka hospodaření střediska za období 1- 8 / 2018
Višňovská pecka - jednotlivá čísla
Fotografická dokumentace – kronika školy (k dispozici v ředitelně školy)

Výroční zpráva byla projednána v Pedagogické radě dne 29. srpna 2018

Schváleno Školskou radou dne: 15. října 2018
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