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Název školy:

Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina,
příspěvková organizace
Adresa školy:
Školní 229, 330 02 Dýšina
IČ :
72 55 37 40
Zřizovatel školy:
Obec Dýšina, Nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
Vedení školy:
Mgr. Jiří Švolba, ředitel školy
Telefonní spojení:
377 945 304
E-mailové spojení:
zsdysina@seznam.cz
Webové stránky školy: http://www.zsdysina.cz

Vzdělávací program školy
NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Čj.

ROČNÍK

„Moje škola Dýšina – školní
vzdělávací program pro základní
vzdělávání“

1/2012

1. – 9.

Typ školy – úplná 1. - 9. ročník
Třída

Ročník

Celkový počet žáků
30. 6. 2015

Celkový počet žáků
30. 6. 2016

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

31
26
20
20
25
16
11
16
15

24
29
27
20
20
23
16
11
16

180
64

186
62

Celkem
ŠD
ŠD=školní družina

Školní jídelna
Celková
kapacita
jídelny

Počet
strávníků MŠ

Počet
strávníků ZŠ

Počet
strávníků zaměstnanců

Počet cizích
strávníků

300

83

156

31

34
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Údaje o pracovnících školy

Pedagogové ZŠ

18

Nepedagogové ZŠ

8

Pedagogové MŠ

7

Nepedagogové MŠ
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Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2015-16

Součást
PO
SpgŠ

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním
SŠ jiné

Konzervatoř

VOŠ

VŠ-Bc.

VŠ-PF

VŠ jiné +
DPS *

VŠ jiné bez
DPS *

MŠ

4

-

-

-

2

1

-

-

ZŠ

-

-

-

-

-

16

-

-

ŠD

1

0

-

-

-

2

-

-

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání

Počet akcí

Vedoucích pracovníků
V oblasti cizích jazyků
V oblasti RVP (ŠVP)
K prohloubení odbornosti
V oblasti ICT

5
1
1
41
3

Celkem

51
3

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné
školní docházky

Ročník

Počet
žáků
Gymnázia

SŠ

SOU

1
3
1

0
0
12

0
0
3

1
3
16

5.
7.
9.

Nepřijatí

Z toho přijatých na

Počet žáků

U
0
0
0

0
0
0

Počet

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku

0

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

0

Počet žáků

Počet

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku

2

- kteří nastoupili do ZŠ v průběhu šk.r.

2

Nadstandardní aktivity
Volitelné předměty
Informatika
Německý jazyk
Ekologie

Nepovinné předměty
Náboženství
Mediální výchova
Přírodovědné praktikum
Cvičení z matematiky
Cvičení z českého jazyka
Golf
Sborový zpěv
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Zájmové útvary
Anglický jazyk
Keramika
Sportovní hry
Pěvecký
Sborový zpěv
Taneční kroužek
Bojové sporty
Zumba

Mimoškolní aktivity
V tomto školním roce se žáci podíleli na přípravách a organizaci akcí pro obec, výzdobě školy,
ekologických aktivitách, účastnili se závodů a soutěží, divadelních a filmových představení,
výstav a dalších. Přehled akcí školy je součástí této výroční zprávy.

Soutěž

Název soutěže

Počet zúčastněných žáků

Matematický klokan
Matematická olympiáda
Konverzace v AJ
Odbíjená+basketbal ZŠ versus
workcamp
Pythagoriáda
Olympiáda z českého jazyka
Olympiáda z dějepisu
Biologická olympiáda
Finanční gramotnost

2. -9. ročník
6. ročník
6. -9. ročník
1. -9. ročník

Sportovní den v Chrástu
Zahrádkářská soutěž

8. -9.ročník
5. -9.ročník

Regionální

Olympiády:
dějepisná
biologická
matematická
finanční gramotnosti
zajímavá fyzika

8. -9. ročník
9. ročník
6. -9. ročník
9. ročník
8. ročník

Celostátní

Recyklohraní
Zahrádkářská soutěž
Pangea – matematická soutěž
Logická olympiáda

5. -9. ročník
6. + 8. ročník
6. ročník
6. - 9. ročník

Školní

Základních škol
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5. -7. ročník
8. -9. ročník
8. -9. ročník
6. -9. ročník
6. + 9. ročník

Výchovné poradenství (VP)
Zpráva výchovného poradce pro I. stupeň
Výchovná poradkyně : Mgr. Jindřiška Žaloudková
Práce VP po celý školní rok vycházela z koncepce VP a také ročního plánu.
I.
-

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
evidence a pravidelná aktualizace evidovaných žáků se SVP
v průběhu školního roku bylo vyšetřeno 7 žáků v PPP Plzeň, 3 žákyně v SPC Plzeň,
PPP (pedagogicko-psychologická poradna), SPC (speciální pedagogické centrum), SVP
(středisko výchovné péče)
proběhly konzultace s rodiči vyšetřených žáků
pravidelně probíhala spolupráce s PPP Plzeň, SVP Plzeň a SPC Plzeň
podle potřeby proběhly konzultace s rodiči před návštěvou PPP Plzeň, SPC Plzeň
3 žákyně v 5.ročníku se vzdělávaly podle ŠVP ZV LMP (školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání s lehkým mentálním postižením) a pro všechny tyto žákyně byl zpracován IVP
(individuální vzdělávací plán) podle kterého pracovaly

II.
Kariérové poradenství
- žákům 5.ročníku byly poskytnuty pokyny a informace o možnostech
studia, o průběhu přijímacího řízení, individuální konzultace pro žáky i jejich rodiče
- žáci si vyplnili přihlášky, připravili je k tisku
- rodičům žáků byl vydán zápisový lístek
- VP vedla evidenci výsledků přijímacího řízení
- výsledky přijímacího řízení - V.třída 1 žák na osmileté gymnázium

III.
Zápis do 1.ročníku
- příprava zápisu pro školní rok 2016/2017 probíhala již od prosince 2015 (příprava materiálů,
seznamů dětí)
- zápis proběhl 18.1.2016
- k zápisu se dostavilo 32 dětí, zapsáno bylo 32 dětí, o odklad povinné školní docházky
požádali rodiče 4 dětí, u všech ředitel školy rozhodl o odkladu povinné školní docházky
- PPP Plzeň byly poskytnuty výsledky zápisu

IV.
Práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
- v tomto školním roce se řešily především problémy s dětmi jedné rodiny, kde jde především
o velmi problematickou přípravu na vyučování, občasné absence, TU také
velmi často musely řešit problémy s hygienickými návyky a čistotou u dětí obecně,
a proto bude nutné do budoucna tento problém řešit za pomoci sociálního odboru
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V.
-

Spolupráce s učiteli
konzultace s TU 4.ročníku ( začínající, nová třídní učitelka, informace o žácích )
konzultace s TU 3.ročníku ( kontrolní vyšetření žáka v PPP Plzeň )
konzultace s TU 3.ročníku ( doplnění vyšetření pro žáka s IVP )
konzultace s TU 3.ročníku ( nová žákyně, psychologické vyšetření, spolupráce s PPP Plzeň)
konzultace s TU 1.ročníku ( podklady pro vyšetření 2 žáků v PPP Plzeň)
konzultace s TU 2.ročníku ( žák s problémy v Čj, příprava podkladů pro vyšetření v PPP Plzeň )

VI.
-

Spolupráce s rodiči
konzultace s rodiči vyšetřených žáků v PPP
konzultace s rodiči žáků, kterým bylo doporučeno vyšetření v PPP nebo SPC
konzultace s rodiči žáků s problémovým chováním (doporučení řešení)
konzultace v rámci kariérového poradenství

VII.
Řešení úkolů vyplývajících z provozu školy
- v září 2016 byly předány veškeré materiály VP pro druhý stupeň Mgr. Gabriele Budínské, VP
pro druhý stupeň
- tématem řešení bylo především problémové chování žáků, špatná a problémová
spolupráce s rodinou, omlouvání zameškaných hodin

VIII.
Porady, metodické materiály
- říjen: porada VP (spolupráce a úkoly s PPP Plzeň)
- říjen: porada s vedením školy (úkoly pro daný školní rok)
- pravidelné sledování aktualizovaných vyhlášek a metodických pokynů
- distribuce veškerých materiálů v rámci kariérového poradenství

Zpráva výchovného poradce pro II. stupeň
Výchovná poradkyně : Mgr. Gabriela Budínská

Práce VP vycházela po celý školní rok z koncepce VP a ročního plánu.
Výchovné poradenství:
- v září byly předány materiály výchovného poradce pro II. stupeň
- v září byla provedena kontrola evidence a pravidelná aktualizace žáků se SVP
a pedagogové byli s tímto seznámeni
- v průběhu roku byla evidence žáků s SVP pravidelně kontrolována a aktualizována, s výsledky
jednotlivých vyšetření byli pedagogové seznámeni
- podle potřeby proběhly konzultace s rodiči před návštěvou PPP Plzeň
- proběhly konzultace s rodiči vyšetřených žáků
- v průběhu roku byli vyšetřeni 3 žáci v PPP v Plzni (dva žáci doporučeni k integraci – rodiči
odmítnuta)
- rodiče jednoho žáka projevili zájem o kontrolní vyšetření
- v průběhu roku byly řešeny problémy týkající se vzdělávacích obtíží, velkého počtu
zameškaných hodin a problémového chování (jeden případ hlášen Policii ČR, jeden případ
hlášen na OSPOD)
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-

-

pravidelně probíhala spolupráce s PPP Plzeň, Střediskem výchovné péče Plzeň
a Speciálně pedagogickým centrem Plzeň
probíhala spolupráce mezi výchovnou poradkyní pro II. stupeň, výchovnou poradkyní
pro I. stupeň, metodikem prevence patologických jevů, třídními učiteli, ostatními pedagogy
a vedením školy
byla poskytována pomoc a rada žákům i rodičům, projevili-li o ni zájem
v dubnu proběhla schůzka VP v PPP v Plzni k novele školského zákona, která nově upravuje
podporu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s platností od 1. 9. 2016.

Kariérové poradenství
- v září byla vytvořena nástěnka pro výchovné poradenství a volbu povolání (chodba 2. patra),
ta byla v průběhu roku pravidelně aktualizována
- v říjnu byly žákům 9. ročníku předány brožury „ Atlas školství“ a „Čím budu“
- v říjnu se uskutečnilo pravidelné setkání VP k volbě povolání na ÚP Plzeň
- průběžně byly žákům předávány informace o středních školách a učilištích, informace
o dnech otevřených dveří, proběhly náborové návštěvy
- průběžně byly rodičům a žákům individuálně poskytovány informace týkající se studia na SŠ
s ohledem na studijní výsledky a zájmy jednotlivých žáků
- žáci 9. ročníku navštívili 2. 11. 2015 spolu s VP IPS ÚP Plzeň
- v listopadu se uskutečnila schůzka s rodiči, na níž jim byly předány informace týkající se SŠ
a OU, přijímacího řízení, přihlášek na SŠ a OU a vydávání zápisových lístků
- informace o možnostech studia byly poskytnuty také žákům a rodičům sedmého ročníku
(žákům, kteří se rozhodli konat přijímací pohovory na víceletá gymnázia, byly poskytnuty
stejné služby, jako žákům končících PŠD, proběhly individuální konzultace pro tyto žáky
a jejich rodiče)
- o školu s uměleckým zaměřením projevily zájem dvě žákyně (jedna byla přijata)
- žáci vyplnili přihlášky, připravili je k tisku
- rodičům byl vydán zápisový lístek
- VP vedla evidenci výsledků přijímacího řízení
- výsledky přijímacího řízení:
7. ročník – přihlášku na šestileté gymnázium podalo 5 žáků, z toho 2 žákyně byly přijaty
(obě na odvolání)
9. ročník – 11 žáků přijato na SŠ (z toho jedna žákyně na gymnázium, jedna žákyně
na odvolání), 1 žák přijat na UO s maturitou, 4 žáci přijati na UO
-

žákům 8. ročníku byla nabídnuta možnost psychologického poradenství pro volbu
povolání (pořádá PPP Plzeň)
žákům 8. ročníku byl nabídnut projekt „Příprava na přijímací zkoušky pro 8. ročníky“ –
SCIO testy, 10 žáků nabídky využilo

Zpráva koordinátora ŠVP
Koordinátor ŠVP – Mgr. Renata Štěrbová
Ve školním roce 2015/16 byly provedeny následující aktualizace ŠVP: byly doplněny učební osnovy
nepovinných předmětů vyučovaných v tomto školním roce (cvičení z matematiky, cvičení z českého
jazyka, mediální výchova, přírodovědné praktikum a golf).
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Zpráva koordinátora Ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
Koordinátor EVVO – Mgr. Jitka Křížková, MBA
Ve školním roce 2015/2016 probíhaly aktivity žáků v oblasti problematiky odpadů, jejich třídění
a likvidace. Po celý rok jsme se tradičně věnovali EVVO aktuálně u příležitosti významných dnů
v kalendáři a jiných příležitostech, které s ekologickou osvětou a výchovou souvisejí.
Kromě celoškolních akcí vyučujeme v 9. ročníku předmět EKOLOGIE, který doplňuje výuku fyziky,
chemie, přírodopisu a výchovy ke zdraví a vzájemně témata propojuje. Zabýváme se přírodními zdroji
a jejich čerpání, vlivem krajiny i pracovního prostředí na zdraví člověka. Sbíráme druhotné suroviny,
vyřazený elektroodpad a víčka od PET lahví k charitativním účelům.
Spolupracujeme se ZOO a BZ Plzeň, účastníme se osvětových akcí. Podíleli jsme se i letos na akci May
Day, a to účastí na celodenní osvětové akci 1. května. Výtěžek z letošního ročníku putoval
na záchranu chřástala polního v našem kraji.
V projektu Recyklohraní jsme se ve školním roce 2015/2016 zapojili do těchto úkolů zaměřených
na recyklaci a využití starých elektrospotřebičů a baterií:
- Kam s ní? Kdo to ví?
- Od mávání k mobilu, od energie k pohybu
- V rámci bádání zahájíme pátrání
- Není vzduch jako vzduch
- Sběr a odvoz baterií

Za splněné úkoly a sběr škola získává body. Ty jsme v letošním roce použili na nákup MP3 přehrávačů,
čímž jsme se zapojili do charitativní akce Ve spojení. Přehrávače udělaly radost pod vánočním
stromečkem dvěma děvčatům z dětského domova v České Lípě.
Dne 16. 4. 2016 se škola zúčastnila v rámci programu Recyklohraní úklidové akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2016. Podařily se lokalizovat tři černé skládky a uklidit rokli, dětské hřiště a okolí
školy.

Za 1. stupeň - Mgr. Lenka Dolanová
Za 2. stupeň - Mgr. Marcela Šašková

Přehled dalších akcí v oblasti EVVO ve školním roce 2015/2016:
září
říjen
listopad
březen
duben
květen
červen

Den bez aut
Den stromů, úklid okolí školy
Mezinárodní nekuřácký den, odvoz elektroodpadu a baterií
Světový den Ukliďme svět, Den vody, Den meteorologie
Ukliďme Česko, ukliďme Dýšinu, Světový den zdraví, Den Země
May Day, zahrádkářská soutěž
Světový den životního prostředí
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Zpráva o činnosti metodika informačních technologií (ICT)
Metodik ICT – Mgr. Jitka Křížková, MBA
Ve školním roce 2015/2016 jsem se zabývala těmito úkoly:
- metodická pomoc kolegům v integraci ICT do výuky
- spolupráce se správcem sítě
- koordinace užití ICT ve vzdělávání - používání moderních didaktických metod ve vyučování,
používání moderní techniky pro podporu výuky, využití počítače ve vzdělávacím procesu
- zajištění instalace výukového software na školní síť (ve spolupráci se správcem sítě), výběr
vhodných produktů pro plnění ŠVP
- zpracování a realizace ICT plánu školy pro školní rok 2016/2017
- seznámení pedagogů i žáků s pravidly pro použití HW a SW ve škole
- organizace školního organizačního informačního systému - matrika školy, plány, přehledy, hlášení
- metodické vedení při zveřejňování informací
- základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT - bezpečnostní předpisy
související s ICT, doporučení BOZP týkající se použití dataprojektorů a dalších zařízení
- správa webových stránek školy

Úspěchy našich žáků v soutěžích
Garant soutěží – Mgr. Jitka Křížková, MBA
Přírodovědného klokana řešilo 24 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejúspěšnějšími řešiteli byly žákyně
Dominika Tolarová (8.), Petra Vitáková (8.) a Simona Staníková (9.).
Školního kola biologické olympiády se zúčastnilo 6 žáků: čtyři v kategorii D pro 6. a 7. ročník - Matyáš
Rous (6.), Tereza Mrcková (7.), Jakub Šimek (6.) a Vojtěch Kilián (7.) a dvě žákyně v kategorii C pro 8.
a 9. ročník - Kateřina Štruncová (8.) a Pavla Baumruková (8.). V okresním kole nás reprezentovali
Matyáš Rous (23. místo) a Tereza Mrcková (24. místo) v kategorii D a obě dívky v kategorii C – Pavla
Baumruková obsadila 17. místo a Kateřina Štruncová 20. místo.
Okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce se zúčastnily Karla Šebestová ze 7. třídy
(8. – 9. místo) a Kateřina Štruncová z 8. třídy (14. místo). Školního kola se zúčastnilo celkem 14 žáků
ve dvou kategoriích.
V okresním kole zahrádkářské soutěže zvítězila Magdaléna Vávrová z 6. třídy a zároveň postoupila do
celostátního kola v Praze. Mezi staršími žáky zvítězila Pavla Baumruková z 8. třídy, která se nemohla
zúčastnit celostátního kola. Místo ní jela Ester Tomanová ze 7. třídy. Za naši školu soutěžilo
v okresním kole celkem 10 mladších a 8 starších žáků.
Okresního kola matematické olympiády se zúčastnili 3 žáci 6. ročníku (Jakub Šimek (19. místo),
Matyáš Rous (11. místo) a Veronika Přibilová. Veronika obsadila krásné druhé místo. Proběhlo školní
kolo Pythagoriády v 5. – 8. ročníku, Jan Sekanina z 5. třídy a tři žáci 6. ročníku - Veronika Přibilová
(10. místo), Magdaléna Vávrová (8. místo) a Jakub Šimek (9. místo) postoupili do okresního kola.
Honza Sekanina byl i v tomto kole úspěšným řešitelem a obsadil krásné třetí místo.
Matematického klokana řešili plošně všichni žáci ve všech kategoriích. Nejvíce bodů ze všech
kategorií dosáhli „Klokánek“ Jan Sekanina 110 bodů, „Benjaminky“ Veronika Přibilova a Magdaléna
Vávrová a „Klokánek“ Vojta Ranc.

10

Pangea – celosvětová matematická soutěž – do řešení jsme se zapojili již podruhé s 11 žáky
6. ročníku. Jakub Šimek získal plný počet bodů ve školním kole a stal se jedním ze 60 postupujících
do národního kola v Praze. I v tomto kole byl úspěšným řešitelem (23. místo).
V soutěži v přehazované ve Zruči získaly naše žákyně krásné 1. místo.
Okresního kola dějepisné olympiády se zúčastnila Simona Staníková z 9. ročníku, školního kola se
zúčastnilo celkem 6 žáků.
Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnily Simona Staníková (41. místo)
Kresničerová z 9. ročníku (33. místo).

a Jitka

Martin Haura, Daniel Květoň, Bogdan Teplyy, Kateřina Sikorová, Veronika Smahová a Nikola Šímová
z 9. třídy se zúčastnili soutěže v programování. V kategorii ZŠ naše družstvo zvítězilo.
Bobříka informatiky zkusili vybojovat všichni žáci z 5. – 9. ročníku. Podařilo se to asi čtvrtině žáků.
Žáci čtvrté třídy se v letošním školním roce zúčastnili dopravní soutěže v Rokycanech a soutěže
"Mladý záchranář" na požární stanici Plzeň - Slovany.

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016
Zpracovala Mgr. Jitka Křížková, MBA
1. 9.
3. 9.
3. 9.
11. 9.
10. a 11. 9.
12. 9.
15. – 17. 9.
18. 9.
22. 9.
24. 9.
25. 9.
25. 9.
29. 9.
1. 10.
1. 10.
2. 10.
3. 10.
7. 10.
6. 10.
7. 10.
7. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
12. 10.
12. 10.

Zahájení školního roku
Pracovní porada
Beseda se zahraničními studenty
Plavání 3. a 4. třída
Jičín – město pohádek
Dny vědy a techniky, Depo 2015 – Stroj času – 2. stupeň
Pilotní šetření ČŠI – sociální gramotnost
Plavání 3. a 4. třída
Výstava výtvarných prací žáků v Modrém salonku
Krajská konference učitelů ekologické výchovy –
Mgr. Křížková
Plavání 3. a 4. třída
Porada ředitelů
Návštěva na OÚ Dýšina – 3. třída
Zahájení činnosti kroužků
TA 1. a 4. třída
Plavání 3. a 4. třída
Akátovka
Jednání ŠR
Dopravní hřiště 3. třída
Dopravní hřiště 4. a 5. třída
Setkání metodiků prevence – Mgr. Palečková
Přehazovaná Zruč
Setkání vých. poradců – Mgr. Žaloudková
Plavání 3. a 4. třída
Školení Mgr. Budínská
ORP – ŘŠ
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13. 10.
13. 10.
14. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
16. 10.
19. 11.
21. 10.
21. 10.
23. 10.
25. 11.
26. – 27. 10.
29. - 30. 10.
2. 11.
6. 11.
5. 11.
6. 11.

Porada výchovných poradců – Mgr. Budínská
Jednání ŠR
Přírodovědný klokan
Fotografování 1. třída
Školení Mgr. Palečková
Školení Mgr. Műllerová
Plavání 3. a 4. třída
Školní kolo dějepisné olympiády
Školení Mgr. Dolanová, Mgr. Malá
Divadlo Alfa – 1. stupeň
Plavání 3. a 4. třída
Školní kolo olympiády Čj
Ředitelské volno
Podzimní prázdniny
Návštěva na ÚP – volba povolání – 9. tř. a Mgr. Budínská
Plavání 3. a 4. třída
Školení Mgr. Šašková
Návštěva Techmanie – výběr žáků (soutěžící
v zahrádkářské soutěži a olympiádách)
6. 11.
plavání 3. a 4. třída
9. 11.
Školení Mgr. Švolba
9. 11.
Revize tělocvičného nářadí
11. 11.
Den válečných veteránů
11. 11.
Třídní aktivy – 2. – 9. třída
11. 11.
Pedagogická rada
11. 11.
Školení Mgr. Žaloudková
11. - 13. 11.
Bobřík informatiky (5. – 9. třída)
12. 11.
Školení Mgr. Havelková
12. 11.
Konzultace pro rodiče - 1. třída
13. 11.
Plavání 3. a 4. třída
15. 11.
Školení Mgr. Křížková, Mgr. Štěrbová
16. 11.
Branná výchova
18. 11.
Jednání ŠR
20. 11.
Školení Mgr. Havelková, Mgr. Budínská, Mgr. Šašková
20. 11.
Plavání 3. a 4. třída
23. 11.
ZOO Plzeň – 6. a 8. třída
25. 11.
Pracovní porada
26. 11.
Nebe plné hvězd
26. 11.
Školení Mgr. Rousová
30. 11.
Školení Mgr. Koželuhová
1. 12.
Řekni drogám ne – beseda – 2. stupeň
4. 12.
Mikuláš
10. 12.
Vánoční dílny
15. 12.
Gutta – výlet a vystoupení v Plzni
15. 12.
3. třída návštěva pošty
18. 12.
Porada ředitelů
22. 12.
Vánoční besídky ve třídách, vánoční turnaj v přehazované (2. stupeň) a vybíjené (3. a
4. třída)
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny
13. 1.
Schůzka s rodiči předškoláků v MŠ
18. 1.
Zápis do 1. ročníku 2016/2017
18. 1.
OK DO – 9. ročník
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18. 1.
18. 1.
19. 1.
19. 1.
20. 1.
20. 1.
23. 1. – 29. 1.
26. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
1. 2. – 5. 2.
8. 2.
11. 2.
12. 2.
16. 2.
17. 2.
19. 2.
11. 2. - 17. 2.
22. 2.
1. 3.
2. 3.
2. 3.

Školní kolo BiO – 2. stupeň
Kontrola BOZP
OK MO – 5. ročník
Školní kolo konverzační soutěže v Aj – 2. stupeň
Pedagogická rada
Výstava fotografií ptáků v Modrém salonku
Lyžařský kurz – 2. stupeň
Školní kolo Pythagoriády 5. ročník
Zajímavá fyzika na GLP – 8. ročník
Vydání výpisů z vysvědčení
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
OK OČj – 9. ročník
Soutěž v programování – 9. ročník
ORP – ŘŠ
Školní kolo matematické soutěže Pangea – 6. ročník
Školení Mgr. Budínská
OK konverzační soutěže v Aj
Vydání zápisových lístků
Školení Mgr. Műllerová
ZOO 1. a 4. třída
Setkání metodiků prevence – Mgr. Palečková
Filmové představení, exkurze DEPO 2015, centrum robotiky 1. – 9. ročník (nešel
proud)
3. 3.
Volby do ŠR za pedagogické pracovníky
4. 3.
Aqua Terra 6. třída
11. 3.
Dny zdraví – 1. stupeň
16. 3.
Školení Mgr. Budínská
16. 3.
Akva Tera 7. a 9. třída
18. 3.
Matematický klokan 2. – 9. třída
18. 3.
Ukliďme svět
21. 3.
OK Pythagoriády 5. ročník
23. 3.
Beseda s PČR – nebezpečnost drog, trestní odpovědnost
24. 3.
Školení BOZP a proškolení ve zdravovědě – všichni zaměstnanci
25. 3. a 28. 3. Významné (volné) dny
29. 3. a 30. 3. Pythagoriáda – školní kolo
30. 3.
Třídní aktivy 2. – 9. ročník
4. 4.
Zápis do MŠ
5. 4.
OK MO 6. ročník
5. 4.
Jednání ŠR
6. 4.
Třídní aktiv 1. ročník
6. 4.
Školení Mgr. Šašková
8. 4.
Školení Mgr. Koželuhová
12. 4.
ZOO 3. a 5. třída
13. 4.
ZOO 1. a 2. třída
13. 4.
OK BiO 8. ročník
13. 4.
PR
14. 4.
Ukliďme Česko
od 15. 4.
Přijímací řízení na SŠ
20. 4.
Schůzka rodičů k zájezdu do Velké Británie
21. 4.
OK BiO 6. a 7. ročník
21. 4.
Školení Mgr. Budínská, Mgr. Žaloudková
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27. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
1. 5.
1. 5. – 6. 5.
4. 5.
6. 5.
9. – 11. 5.
10. 5.
11. 5.
16. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
19. 5.
19. – 22. 5.
20. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
24. 5.
24. 5.
24. 5.
27. 5.
27. 5.
1. 6.
2. 6.
8. 6.
8. 6
.
10. – 11. 6.
10. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
17. – 19. 6.
20. 6.
21. 6.
21. 6.
22. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
27. 6.

Pracovní porada k May Day v ZOO Plzeň – Mgr. Křížková
Školení Mgr. Műllerová
Společná výuka – fyzika 7. třída a přírodověda 5. třída
Pracovní porada vedení školy a výchovných poradkyň
Kampaň May Day v ZOO Plzeň – Mgr. Křížková se žáky
Poznávací zájezd do Velké Británie – Mgr. Havelková se žáky
Školení Mgr. Koželuhová
Národní kolo matematické soutěže Pangea –
Mgr. Křížková s žákem 6. třídy Jakubem Šimkem
Testování žáků 8. ročníku - SCIO
Cyklistická soutěž – 4. a 5. ročník
Květinový den
Školení Mgr. Palečková
Jednání s firmou „Pomáháme růst“ – webhosting
Školení Mgr. Dolanová
Školení Mgr. Koželuhová
Návštěva sociální pracovnice – žákyně s LMP
GLP – prezentace školy, závěrečné setkání škol (kroužek F)
Fotografování tříd
Soustředění Gutty
Povídání o bylinkách – 1. třída
OK Pythagoriády – 6. ročník
Fotografování na ročenky – 9. třída
Divadlo MBK – 1. – 5. ročník
Soutěž Mladý záchranář – 4. ročník
Planeta Země 6. – 9. ročník
Zahrádkářská soutěž
Bambiriáda
Třídní aktiv 1. třída
Třídní aktiv 4. třída
Dětské dopravní hřiště 4. a 5. třída
Školní výlet – 7. třída
Dětské dopravní hřiště 3. třída
Školní výlet 4. třída
Večerní prohlídka ZOO pro účastníky May Day 2016
Školní výlet 2. třída
Školní výlet 9. třída
Školní výlety 3., 5., 6., 8. třída
Branná výchova – nácvik evakuace při požárním poplachu
Divadlo Alfa 8. a 9. třída
Školní výlet 1. třída
Divadlo Alfa 6. a 7. třída
Přírodovědná vycházka 1. a 4. třída
Besídka 3. třída – rozloučení žáků a rodičů
PR
Setkání účastníků OK BiO na PF Plzeň
Rozloučení se žáky 9. ročníku na OÚ
Porada ředitelů
Běh naděje
Vydání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku 2015/2016
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Hodnocení minimálního preventivního programu
Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Palečková
Minimální preventivní program je součástí organizačního řádu školy. Funkci metodika školní
prevence ve škole prováděla Mgr. Kateřina Palečková.
Úvod
Oblast primární prevence zajišťuje školní metodik prevence, který koordinuje zpracování a realizaci
Minimálního preventivního programu pro každý školní rok s třídními učiteli
a ředitelem školy. V primární prevenci navazuje naše škola na zkušenosti z minulých let, využívá
poznatků vlastního šetření i poznatků získaných ve spolupráci s PPP Plzeň a metodických materiálů
MŠMT.
Cíle MPP
Hlavním cílem preventivních opatření je vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, vést žáky
ke smysluplnému využívání volného času, vést je k sebevědomí, k dovednostem řešit problémy,
k rozvoji jejich sociálních kompetencí.
Aktivity pro žáky

1. ve výuce – zpracování projektů v průběhu celého školního roku
2. jednorázové tematické aktivity
 exkurze
Dny vědy a techniky, Depo 2015 – Stroj času – 2. stupeň
Návštěva na OÚ Dýšina – 3. tř.
Návštěva pošty – 3. tř.
Návštěva Techmanie – výběr žáků (soutěžící v zahrádkářské soutěži a olympiádách)
ZOO Plzeň – výukový program, exkurze – 1. stupeň
Aqua Terra – výukový program, exkurze 6., 7., 9. tř.
Návštěva IPS na ÚP – 9. tř.
Večerní prohlídka ZOO – vybraní žáci – za pomoc při May Day
Výstava fotografií ptáků v Modrém salonku – všichni žáci
Setkání účastníků OK BiO na PF Plzeň



soutěže a olympiády
Dějepisná olympiáda – školní kolo - 9. tř.
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – 9. tř.
Matematická olympiáda – okresní kolo 5., 6. tř.
Konverzační soutěž v AJ – školní kolo – 2. stupeň
Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo – vybraní žáci
Olympiáda v ČJ – školní kolo – 8. a 9. tř.
Olympiáda v ČJ – okresní kolo – 9. tř.
Biologická olympiáda – školní kolo – 2. stupeň
Biologická olympiáda – okresní kolo – 6., 7. a 8. tř.
Pythagoriáda – školní kolo – 5. a 6. tř.
Pythagoriáda – okresní kolo 5. a 6. tř.
Matematická soutěž Pangea – školní kolo - 6. tř.
Matematická soutěž Pangea – národní kolo – 6. tř.
Zahrádkářská soutěž – vybraní žáci
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Přírodovědný klokan
Matematický klokan – 2. – 9. tř.
Bobřík informatiky – 5. – 9. tř.
Soutěž v programování – 9. tř.
Recyklohraní – celoškolní program
Sběr elektroodpadu
Cyklistická soutěž – 4. a 5. tř.
Soutěž Mladý záchranář – 4. tř.
Nebe plné hvězd – pěvecká soutěž - vybraní žáci



jiné kulturní a sportovní akce:
Beseda se zahraničními studenty – 6. - 9. tř.
Vystoupení pěveckého sboru Gutta – Jičín – město pohádek
Výuka na dopravním hřišti v Rokycanech – 3., 4. a 5. tř.
Akátovka
Přehazovaná – Zruč – vybrané dívky
Mikuláš v ZŠ a MŠ – 9. tř.
Vánoční tvoření – 2. tř.
Vánoční dílny
Vánoční besídky ve třídách – 1. – 9. tř.
Vánoční turnaj ve vybíjené – 3. a 4. tř., vánoční turnaj v přehazované – 2. stupeň
Divadlo Alfa – všechny třídy – různá představení
Plavecký výcvik – 3. a 4. tř.
Divadlo „Karpíšek“ – 1. – 5. tř.
Návštěva filmového představení – 1. stupeň
Ukliďme Česko – projekt - celá škola
Přírodovědná vycházka – 1. a 4. tř.
Povídání o bylinkách – 1. tř.
Kampaň May Day – ZOO Plzeň
Projekt na GLP „Zajímavá fyzika“ – 8. tř. vybraní žáci
GLP – prezentace školy, závěrečná setkání škol – kroužek fyziky
Společná výuka – fyzika 7. tř. a přírodověda 5. tř.
Planeta Země – 2. stupeň
Soustředění pěveckého sboru Gutta
Květnové oslavy
Výstava výtvarných prací žáků v Modrém salonku
Bambiriáda - Gutta
Vystoupení pěveckého sboru Gutta v průběhu celého školního roku, výlet
Školní výlety
Rozloučení žáků a rodičů – 3. tř.
Rozloučení a slavnostní vyřazení žáků 9. tř. na OÚ Dýšina



významné dny
Den válečných veteránů
Ukliďme svět
Květinový den
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3. pobytové aktivity
Zájezd do Anglie – vybraní žáci
Lyžařský kurz – 2. stupeň
4. aktivity specifické primární prevence
Preventivní program pořádaný Centrem lékařské prevence – Dny zdraví pro 1. stupeň - projekt
realizovaný v průběhu 5-ti vyučovacích hodin na 5-ti stanovištích:
Předvídej
Chraň své tělo
Šikana a mezilidské vztahy
Zdravý životní styl
Infekční nemoci
Beseda s Policií ČR – 2. stupeň - Nebezpečí drog
Trestní odpovědnost
Beseda – „Řekni drogám ne“ – 2. stupeň

-

Jakým způsobem byl MPP realizován
V rámci výuky byly používány kromě tradičních metod práce i další metody, které se osvědčily:
diskuse, besedy a přednášky organizované školou nebo ve spolupráci s různými organizacemi
aktivní zapojení žáků při realizaci MPP (významné dny, projekty)
školní a třídní akce – plavecký kurz, dopravní hřiště, exkurze, návštěvy kulturních zařízení, zájezd
do Anglie, lyžařský kurz, školní výlety
sportovní a vědomostní soutěže
sociální hry v rámci třídy – aktivní učení v modelových situacích
nástěnky, dotazníky, schránka důvěry
osvětový materiál
referáty, slohové práce jako doplnění jednorázových akcí, reflexe
konzultace s PPP
návštěva Úřadu práce, Obecního úřadu Dýšina
Podíl pedagogů na tvorbě a realizaci MPP

1. Vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence
Pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře organizované PPP Plzeň, KCVJŠ a byly jim poskytovány
průběžně informace od školního metodika prevence, měli přístup k odborné literatuře.
2. Školní metodik prevence
ŠMP spolupracoval při realizaci MPP s vedením školy, s výchovnými poradkyněmi, třídními učiteli,
s PPP Plzeň, Policií ČR a všemi ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy.
ŠMP má k dispozici odbornou literaturou, má přístup k vyhláškám MŠMT, přístup k PC i internetu,
podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání, možnost předávat informace pedagogickému sboru
podle potřeby, pro konzultace s žáky a rodiči využívá třídu, sborovnu nebo ředitelnu školy.
ŠMP se přímo účastní mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole a jejich řešení,
spolupracuje s odbornými zařízeními, jedná s rodiči, spolupracuje s oblastním metodikem, účastní se
seminářů týkajících se problematiky primární prevence organizované oblastním metodikem a PPP
Plzeň.
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Evidence sociálně-patologických jevů na škole
Závažnější přestupky žáků vůči školnímu řádu se řeší při výchovné komisi, které je přítomen pan
ředitel, paní zástupkyně, výchovná poradkyně pro 1. nebo 2. stupeň nebo školní metodik prevence,
třídní učitel žáka, jehož přestupek se projednává, popř. další vyučující, kteří se chtějí vyjádřit
k přestupku žáka. Tato komise jedná s rodiči, příp. zákonnými zástupci žáka o všech okolnostech
souvisejících s jeho případem a na základě tohoto jednání je sepsán zápis.
Ve školním roce 2015/16 jsme řešili drobné přestupky týkající se nevhodného chování mezi
spolužáky, zejména mezi dívkami.
Výchovná komise řešila porušení školního řádu u žáka ze 7. třídy – kouření v prostorách školy.
Všechny zápisy jsou uloženy v ředitelně školy.
U dvou žákyň na 2. stupni je třeba podporovat jejich nízké sebevědomí a sebehodnocení. Tento
problém je déletrvajícího charakteru a neustále je monitorován z řad pedagogů.
Spolupráce s rodiči v rámci MPP
Rodiče jsou informováni o strategii MPP zejména prostřednictvím informativních třídních schůzek,
o akcích školy písemným sdělením nebo informačními letáky. Při třídních schůzkách jsou rodiče
informováni o konzultačních hodinách výchovného poradce. Rodiče mají možnost využívat webové
stránky školy.
Spolupráce s institucemi a organizacemi
Využíváme spolupráce s PPP Plzeň, SVP, P-Centrem, Diakonií, Policií ČR, úřadem práce, oblastním
metodikem prevence a jinými odborníky podle nabídky a potřeby.
Hodnocení realizace MPP
Nabídka preventivních pořadů se v poledních letech zlepšila, musí se však zvážit výběr podle
referencí a kvality programu. Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách se osvědčilo spojit vždy dvě
třídy na jednotlivé besedy a program pak využít po dvou letech pro třídy jiné.
Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok:
Vyučující organizovali pro žáky exkurze, výlety, kulturní představení, sportovní a charitativní akce,
kurzy, zájezdy a zároveň žáky začlenili do jejich organizace. Osvědčilo se využívat v rámci primární
prevence výchovné předměty (zejména na 2. st.) nejen jako zdroj informací o sociálně patologických
jevech, nýbrž i pro organizaci dalších kulturních a jiných akcí.













Podařilo se:
komunikace mezi žáky a učiteli, učiteli a ŠMP, žáky a ŠMP, žáky a výchovnými poradkyněmi
spolupráce s rodiči
projekty a jejich reflexe
spolupráce žáků 9. tř. s 1.tř.
vzájemná spolupráce mezi jednotlivými třídami
spolupráce s PPP Plzeň
návštěva sociální pracovnice – předány informace pedagogům (žákyně s LMP)
zajistit nové besedy s Policií ČR
navázat spolupráci s Protidrogovým centrem
pokračovat v pravidelné výuce na dopravním hřišti v Rokycanech
zajistit pro žáky 2. stupně lyžařský výcvik
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Nepodařilo se:
pokračovat ve spolupráci s Městskou policií Plzeň vzhledem k nedostatku financí z jejich strany
realizovat preventivní blok pro žáky 6. třídy
je nutné stále pracovat na zlepšení vztahů mezi žáky, zejména dívkami
Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP pro další školní rok:
I nadále se snažit o vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, udržování a posílení dobrých
vztahů mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli, podněcovat k rozvoji osobnosti a aktivnímu využití
volného času. Zejména podpořit týmovou práci učitelského sboru, zaměřit se na spolupráci školy
s rodiči.

Školská rada
Školská rada byla zvolena na období 2015 - 2017 ve složení:
- 3 členové - zástupce rodičů – p. Alena Kolářová
zástupce zřizovatele – Mgr. Lenka Rousová Bóriková
zástupce školy – Mgr. Marcela Šašková (od 3. 3. 2016)

Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele školy

Počet

Počet odvolání

Odklad povinné školní docházky

0

0

Přijetí k ZV – 1. roč.

28

0

Povolení IVP

0

0

Obnova řízení

0

0

Přestup – přijetí k ZV

4

0

Počet podaných žádostí k předškolnímu vzdělávání

16

0

Počet přijatých

14

0

Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností

0

- z toho důvodných

0

- z toho částečně důvodných

0

- z toho nedůvodných

0

- z toho postoupených jinému orgánu

0
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Realizované projekty financované z cizích zdrojů
Projekt – výuka golfu na základní škole realizovaného za pomoci finančního daru PLZEŇSKÝ GOLF
PARK, a. s.
Dokončení projektu Rokle Dýšina zařazeného do dotačního titulu Ostrovy Land art Plzeň 2015,
vyhlášeného KÚ PK.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
V tomto školním roce inspekční činnost neproběhla.

Finanční dary
Finanční dar na vybavení školy od pana Kuřátka – Kč 50.000,--.

Materiálně technické vybavení školy
- Zakoupení PC sestav k postupnému vybavení všech učeben školy
- Dovybavení moderními didaktickými pomůckami (polarizační brýle, digitální měřící
přístroje, měřič vzdálenosti ultrazvukový, meteorologická stanice)
- Vybavení učebny přírodopisu a anglického jazyka nábytkem
- Vybavení kabinetu 2. stupně nábytkem
- Dovybavení kanceláře zástupce ředitele školy
- Obnova map v kabinetu dějepisu a zeměpisu
- Malování prostor tříd základní školy a mateřské školy
20

Závěrem školního roku a v období celých hlavních prázdnin proběhla v naší škole kompletní
rekonstrukce hygienických zařízení v základní škole.
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Hospodaření školy 2015
Příjmy
16.812.130,70 Kč
Celkové příjmy
Dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů
(NIV celkem) – státní rozpočet (SR)

11.825.040,-- Kč

Dotace na krytí provozních výdajů spojených
s hlavní činností - zřizovatel

2.835.000,-- Kč

Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných
zákonných zástupců

1.684.837,-- Kč

Příjmy z (doplňkové) činnosti

381.987,-- Kč

Ostatní příjmy

85.266,70Kč

Výdaje
0,-- Kč

Investiční výdaje celkem
Neinvestiční výdaje celkem a z toho:

16.674.177,10 Kč

-náklady na platy pracovníků školy

8.430.854,-- Kč

-ostatní osobní náklady

229.495,-- Kč

-zákonné odvody zdravotního a sociálního
pojištění

2.873.137,-- Kč

-výdaje na DVPP

30.050,-- Kč

-výdaje na učebnice

65.971,-- Kč

-učební texty a učební pomůcky

118.838,-- Kč

- pomůcky pro 1.ročník

18.202,-- Kč

-stipendia

0,-- Kč

-ostatní provozní náklady

4.907.630,10Kč
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Výroční zpráva o poskytování informací
Podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace = 0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace = 0
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace=0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: = 0
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu
školy. Uloženo = 0

V Dýšině dne 7. října 2016

Mgr. Jiří Švolba
ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena na školské radě dne 12. 10. 2016
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 12. 10. 2016
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