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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
k 30.6.2012

Celkový počet žáků
30.6.2013

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

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

20
28
20
16
20
15
20
16
15

20
21
27
21
16
18
15
19
16

170
52

169
51

Celkem
ŠD
ŠD=školní družina

Školní jídelna
Celková
kapacita
jídelny

Počet
strávníků MŠ

Počet
strávníků ZŠ

Počet
strávníků zaměstnanců

Počet cizích
strávníků

300

73

135

26

40

Údaje o pracovnících školy

Pedagogové ZŠ

16

Nepedagogové ZŠ

7

Pedagogové MŠ

6

Nepedagogové MŠ

3

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012-13

Součást
PO
SpŠ

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním
SŠ jiné

Konzervatoř

VOŠ

VŠ-Bc.

VŠ-PF

VŠ jiné +
DPS *

VŠ jiné bez
DPS *

MŠ

6

-

-

-

-

-

-

-

ZŠ

-

-

-

-

-

14

-

-

ŠD

1

1

-

-

-

-

-

-

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání

Počet akcí

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

4
2
1
20
1

Celkem

28

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné
školní docházky

Ročník

Počet
žáků
Gymnázia

SŠ

SOU

2
0
0

0
0
12

0
0
4

2
0
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

1

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

1

Počet žáků

Počet

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku

2

- kteří nastoupili do ZŠ v průběhu šk.r.

1

Nadstandardní aktivity
Volitelné předměty
Informatika
Německý jazyk
Ekologie

Nepovinné předměty
Náboženství

Zájmové útvary
Anglický jazyk
Keramika
Sportovní hry
Pěvecký
Mediální a fotografický
Sborový zpěv „GUTTA“

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

Soutěž

Název soutěže

Počet zúčastněných žáků

Matematický klokan
Konverzace v AJ
Slalom na suchu
Odbíjená+basketbal ZŠ versus
workcamp
Pythagoriáda
Olympiáda z českého jazyka
Olympiáda z dějepisu
Biologická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Finanční gramotnost
Archimediáda

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

Základní škol

Akátovka
Sportovní den v Chrástu
Zahrádkářská soutěž

1.-9.ročník
7.-9.ročník
5.-9.ročník

Regionální

Olympiády:
fyzikální
biologická
matematická
finanční gramotnosti

6.+9.ročník
6.+7. ročník
6.-9. ročník
9.ročník

Recyklohraní
Zahrádkářská soutěž

5.-9.ročník
5.ročník

Školní

Celostátní

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

Výchovné poradenství (VP)
Výchovná poradkyně : Mgr. Jindřiška Žaloudková
Práce výchovné poradkyně (VP) po celý školní rok vycházela z koncepce VP a také ročního
plánu.
I.
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- evidence a pravidelná aktualizace evidovaných žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (SVP)
- v průběhu školního roku bylo vyšetřeno 7 žáků v Pedagogicko-psychologické poradně
(PPP) Plzeň, 3 žákyně v SPC Plzeň
- PPP (pedagogicko-psychologická poradna), SPC (speciální pedagogické centrum)
- 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

II.
Kariérové poradenství
- žákům, kteří končili povinnou školní docházku, byly poskytnuty pokyny a informace o
možnostech studia, o průběhu přijímacího řízení, individuální konzultace pro žáky i
jejich rodiče
- žáci IX.třídy spolu s VP navštívili informační středisko Úřadu práce Plzeň
- žáci si vyplnili přihlášky, připravili je k tisku
- rodičům žáků byl vydán zápisový lístek
- VP vedla evidenci výsledků přijímacího řízení
- informace o možnostech studia byly poskytnuty také žákům i rodičům pátých a
sedmých ročníků
- proběhly individuální konzultace pro tyto žáky a jejich rodiče
- žákům, kteří se rozhodli konat přijímací pohovory na víceletá gymnázia ,byly
poskytnuty stejné služby, jako žákům končících povinnou školní docházku
- výsledky přijímacího řízení : V.třída 2 žákyně na osmileté gymnázium,
IX.třída SOU (učební obory) - 4 žáci, SŠ (maturitní obory) – 12 žáků
- žákům osmého ročníku byly předány informace o možnosti psychologického
vyšetření v rámci kariérového poradenství v PPP Plzeň, zájemci poté materiály
k tomuto vyšetření

III.
Zápis do 1.ročníku
- příprava zápisu pro školní rok 2013/2014 probíhala již od prosince 2012
( příprava materiálů, seznamů dětí, informační schůzka s rodiči )
-

zápis proběhl 15.1.2013
k zápisu se dostavilo 29 dětí, zapsáno bylo 27 dětí, o odklad povinné školní docházky
požádali rodiče dvou dětí , do I.třídy nastoupí pravděpodobně 25 žáků
PPP Plzeň byly poskytnuty výsledky zápisu
ŘŠ provedl na základě předložených zpráv 2 rozhodnutí o odkladu školní docházky

IV.
Práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
- v tomto školním roce se řešily především problémy s docházkou u jednoho žáka
ve třetím ročníku, jednoho žáka v sedmém ročníku, vždy probíhaly konzultace s TU,
pohovory se zákonnými zástupci vždy za přítomnosti ŘŠ, ZŘŠ
-

v říjnu 2012 nastoupil na školu do čtvrtého ročníku problémový žák, kdy bylo nutné
téměř každý měsíc řešit výchovné problémy, zvát na pohovory matku, spolupracovat
jednak se sociálním odborem, ale také se SVP, tento žák posléze absolvoval
diagnostický pobyt a od 1.6.2013 odešel ze školy do ZŠ a MŠ při FN Plzeň

V.
-

Spolupráce s učiteli
konzultace s TU 2.ročníku ( podklady k vyšetření v PPP Plzeň, SPC Plzeň )
konzultace s TU 7.ročníku ( problémový žák - docházka )
konzultace s TU 6.ročníku ( informace o vyšetřených žácích )
konzultace s TU 3.ročníku ( výsledky vyšetření, pohovor s matkou problém. žáka)
konzultace s TU 8.ročníku ( možnosti kontrolního vyšetření žáka, výsledky vyšetření)

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
- tématem řešení byly především problémové chování žáků, špatná a problémová
spolupráce s rodinou, omlouvání zameškaných hodin

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

Zpráva koordinátora ŠVP
Koordinátor ŠVP – Mgr. Jitka Křížková, MBA
Ve školním roce 2012/2013 byly provedeny následující aktualizace ŠVP:
1. V učebním plánu 2. stupně se ruší předmět „Volba povolání“ v 8. ročníku v rozsahu 1
vyučovací hodiny týdně.
2. V učebním plánu 2. stupně se navyšuje dotace předmětu „Matematika“ v 8. ročníku o
1 vyučovací hodinu týdně.
3. V poznámkách k učebnímu plánu 2. stupně se ruší sdělení: „Další cizí jazyk si mohou
zvolit žáci od sedmého ročníku.“
4. Do poznámek k učebnímu plánu 2. stupně se doplňuje sdělení: „Německý jazyk je
vyučován od sedmého ročníku jako druhý jazyk vždy po 2 hodinách týdně.“
5. Učební osnovy 1. i 2. stupně byly doplněny o učivo nově zařazených oblastí:
- finanční gramotnost
- ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
- obrana vlasti
- korupce
- dopravní výchova
- sexuální výchova
6. Byly upraveny výstupy v předmětu „Anglický jazyk“ tak, aby žáci na konci 5. ročníku
dosáhli úrovně znalosti jazyka A1 a na konci 9. ročníku úrovně A2.
7. Učební osnovy předmětu „Matematika“ na 1. stupni byly rozšířeny o úvodní
seznámení se zlomky, desetinnými čísly a zápornými čísly na příkladech a situacích
z běžného života.
8. V učebním plánu 1. stupně se ruší předmět „Zdravotní tělesná výchova“ v 1. ročníku v
rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.
9. V učebním plánu 1. stupně se navyšuje dotace předmětu „Matematika“ v 1. ročníku o
jednu vyučovací hodinu týdně.
10. V učebním plánu 1. stupně se snižuje dotace předmětu „Prvouka“ v 2. ročníku o
jednu vyučovací hodinu týdně.
11. V učebním plánu 1. stupně se navyšuje dotace předmětu „Matematika“ v 2. ročníku o
jednu vyučovací hodinu týdně.

Zpráva koordinátora EVVO
Koordinátor EVVO – Mgr. Jitka Křížková, MBA

Ve školním roce 2012/2013 probíhaly aktivity žáků v oblasti problematiky odpadů, jejich
třídění a likvidace. Po celý rok jsme se tradičně věnovali EVVO aktuálně v rámci projektů u
příležitosti Dne Země, Dne vody, Dne bez aut a jiných příležitostech.
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.
Naším cílem je rozšířit EVVO mezi nejširší veřejnost a prostřednictvím volnočasových aktivit
zapojit co největší počet žáků do péče o životní prostředí.
Spolupracujeme se ZOO a BZ Plzeň, účastníme se osvětových akcí. Podíleli jsme se na akci
May Day na pomoc záchranné stanici Talarak na Filipínách, a to účastí na celodenní osvětové
akci 1. května a následně na křtinách na dálku. Naše škola se stala kmotrem samečka prasete
visajanského Wilbura, který se narodil 12. 9. 2012.
Naše škola je členem sdružení M. R. K. E. V., zabývajícího se Metodikou a Realizací Komplexní
Ekologické Výchovy, do celostátní soutěže Recyklohraní, sbíráme elektroodpad.
Přehled akcí ve školním roce 2012/2013:
září

Den bez aut, Den boje proti zvětšování ozonové díry

říjen

Den stromů, úklid okolí školy

listopad

Mezinárodní nekuřácký den, odvoz elektroodpadu a baterií

prosinec

Odvoz elektroodpadu

leden

Odvoz elektroodpadu a starých baterií

březen

Světový den Ukliďme svět, Den vody, Den meteorologie

duben

Den ptactva, Světový den zdraví, Den Země, odvoz elektroodpadu a starých
baterií

květen

May Day, Den Slunce, Den národních parků, zahrádkářská soutěž, Den bez
tabáku

červen

Světový den životního prostředí, odvoz elektroodpadu a starých baterií, křest
v ZOO

Zpráva o činnosti metodika ICT
Metodik ICT – Mgr. Jitka Křížková, MBA
Ve sledovaném období jsem se zabývala těmito úkoly:




























metodická pomoc kolegům v integraci ICT do výuky
kontaktování nového správce sítě, spolupráce s ním na tvorbě školní sítě a výměně a
doplnění vybavení PC učebny
doporučení dalšího ICT vzdělávání pedagogických pracovníků – školení na téma
„Využití IA tabule při výuce“ – praktická lekce s individuálním vyzkoušením –
zúčastnili se 4 pedagogické pracovnice, proškolení provedla dne 26. 10. 2012 v době
podzimních prázdnin metodička ICT
koordinace užití ICT ve vzdělávání - používání v praxi moderních didaktických metod,
používání moderní techniky pro podporu výuky, využití počítače ve vzdělávacím
procesu
zajištění reklamací a oprav dodaných PC – fa BOXED - listopad
organizace a vedení školního projektu Afrika - pomoc kolegům při organizování po
stránce využití ICT - listopad
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 2012/2013
seznámení pedagogů i žáků s pravidly pro použití HW a SW ve škole
organizace a metodická pomoc při provozu školního vzdělávacího a organizačního
informačního systému - matrika školy a jiných informačních systémů školy, pomoc
kolegům s jejich využitím, psaním článků a metodické vedení při zveřejňování
informací - průběžně
základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT - bezpečnostní předpisy
související s ICT, zákon o odpadech, doporučení BOZP týkající se použití
dataprojektorů, nábytku a dalších zařízení – úpravy nábytku v PC učebně,
rekonstrukce kabeláže s ohledem na pravidla BOZP - říjen
příprava vize počítačové sítě ve spolupráci se správcem sítě – říjen
příprava webových stránek školy ve spolupráci s firmou Planet-web – listopad
vytvoření a aktualizace webových stránek školy – leden až červen
ověřování vytvořených DUM v rámci projektu „Moderní škola Dýšina“ – celý školní
rok
konzultace realizace projektu „Moderní škola Dýšina“ s ředitelem školy – do 3. MZ
nebyly zahrnuty žádné sady DUM – do konce listopadu nebyla žádná sada kompletně
ověřena
všechny pedagogické pracovnice ověřovaly vytvořené DUM ve výuce – průběžná
pomoc a kontrola (i v rámci hospitační činnosti)
všechny DUM prošly úspěšně schvalovacím procesem a byly zveřejněny na portálu
www.dumy.cz
byla odeslána 4. MZ na MŠMT, jejíž součástí byly všechny vytvořené sady DUM
oslovení možných správců sítě, řešení situace ve spolupráci s ŘŠ
testování žáků 5. A 9. Ročníku (Čj, Aj, M) – květen, červen)
kontrola ČŠI – testování – bez výhrad

Úspěchy našich žáků v okresních kolech olympiád
Garant soutěží – Mgr. Jitka Křížková, MBA
Nikola Šnebergerová ze 7. třídy se stala úspěšnou řešitelkou (4. místo) okresního kola
biologické olympiády v Plzni. Další úspěšnou řešitelkou byla Sandra Švecová ze 7. třídy.
Okresního kola fyzikální olympiády se zúčastnily Adéla Roztočilová a Adéla Runtová z 8. třídy.
Také v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce jsme měli zastoupení – Monika
Plzáková ze 7. třídy a Michal Kilián z 9. třídy.
Velkým úspěchem bylo 6. místo Simony Staníkové ze 6. třídy v okresním kole matematické
soutěže – Pythagoriádě.
V okresním kole zahrádkářské soutěže zvítězila Nikola Šnebergerová ze 7. třídy a zároveň
postoupila do krajského kola. Mezi mladšími žáky obsadila krásné 2. místo Jitka Kresničerová
z 6. třídy.

Přehled akcí
Zpracovala: Mgr. Jitka Křížková, MBA

Září:
3. 9.
Slavnostní zahájení školního roku
3. 9.
Pracovní porada v MŠ
7. 9.
Besedy a sportovní utkání se zahraničními studenty
11. 9.
Studium ŘŠ
13. – 16. 9.
Jičín – město pohádek
18. 9.
Třídní aktivy
22. 9.
Den bez aut
25. 9.
Studium ŘŠ
25. 9.
Divadlo 1. třída
25. 9.
Pracovní porada výchovných poradců – ÚP Plzeň
26. 9.
Lesnická pedagogika – výuka v lese – 2. třída
27. 9.
Prevence patologických jevů – akce pro 6. a 7. třídu
29. 9.
Akátovka
V průběhu měsíce ukázky moštování pro žáky školy ve spolupráci se zahrádkáři, jako každý rok jsme
se zapojili do ekologické soutěže - programu Recyklohraní.

Říjen:
4. 10.
Vycházka 4. tř. ve spolupráci s SPV
5. 10.
Prevence – akce pro 8. a 9. třídu
9. 10.
Studium ŘŠ
9. 10.
Vycházka 3. třída
11. 10.
Porada výchovných poradců – PPP
12. 10.
Prodej drobností ve prospěch Fondu SIDUS
16. 10.
Ukázková hodina Čj pro rodiče žáků 1. třídy
16. 10.
Přírodovědný klokan – školní kolo, 8. a 9. třída
16. 10.
Jednání ŠR
17. 10.
Školení BOZP a PO – noví zaměstnanci
19. 10.
Pedagogická rada
20. 10.
Slalom na suchu
22. 10.
Návštěva ÚP – volba povolání – 9. třída
22. 10.
Pracovní porada
23. 10.
Cvičení složek záchranného systému v obci
24. 10.
Malování tělocvičny – ředitelské volno
25. a 26. 10. Podzimní prázdniny
26. 10.
Školení PP – ověřování DUM
28. 10. – 3. 11. Zájezd do Anglie
29. 10.
Nábor žáků 9. třídy – SOUE Plzeň
V průběhu měsíce ukázky moštování pro žáky školy ve spolupráci se zahrádkáři, zapojili jsme se do
ekologické soutěže - programu Recyklohraní. V průběhu měsíce probíhala rekonstrukce počítačové
sítě ve škole.

Listopad:
1. 11.
1. 11.
2. 11.
3. 11.
7. 11.
11. 11.
12. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
16. 11.
16. 11.
17. 11.
22. 11.
23. 11.
28. 11.
29. 11.
29. 11.
29. 11.
30. 11.

Nábor žáků 9. třídy – SOUE
Zahájení prací na nových webových stránkách školy
Dopravní hřiště – 4. a 5. třída
Návrat z Anglie
Setkání MMP
Den válečných veteránů
Školení MMP
Revize nářadí v tělocvičně
Studium ŘŠ
Pověst o Radoušovi – 3. – 5. třída
Program Afrika
„Čtvrťáci hrají divadlo pro prvňáky“
Státní svátek
Divadlo Alfa 3. třída
Porada vedení školy se zřizovatelem
Pracovní porada
Třídní aktivy
Vánoční dílny
Schůzka s rodiči předškoláků v MŠ
Výstava Merkur – Rokycany – 2., 4. a 5. třída

Prosinec:
3. 12.

Rekonstrukce podlahy v učebně cizích jazyků
5. 12.
Mikuláš
5. 12. – 10. 12. Kontrola ČŠI
6. 12.
Schůzka rodičů předškoláků
10. 12.
Vánoční program Prusiny – 1. a 5. třída
14. 12.
Výchovný program „Deštník držím já“ 6. a 7. třída
14. 12.
Vánoční koncert Gutty v MS
19. 12.
Výchovný program „Deštník držím já“ 8. a 9. třída
20. 12.
Vánoční program Prusina 3. třída
21. 12.
Vánoční besídky ve třídách

Leden:
9. 1.
Pracovní porada
11. 1.
Porada ředitelů - Plzeň
15. 1.
Zápis do 1. třídy
17. 1.
Porada ředitelů
18. 1.
Školní kolo konverzační soutěže v Aj
18. 1.
Návrhy dětí – školní hřiště
18. 1.
5. třída - divadlo
22. 1.
Galapágy – Planeta Země – 2. stupeň
23. 1.
PR
28. 1.
Porada se zřizovatelem - ŘŠ
30. 1.
Seminář EVVO - ZŘŠ
31. 1.
Vydání výpisů z vysvědčení
Byly vytvořeny webové stránky školy.

Únor:
1. 2.
Pololetní prázdniny
1. 2.
Kontrola ze strany zřizovatele
5. 2.
VP a ZŘŠ – kariérové poradenství
5. 2.
Školní kolo biologické olympiády
12. 2.
Divadlo 1. stupeň
12. 2.
1. třída a MŠ- masopust
12. 2.
Vydání zápisových lístků
13. 2.
Konzultace MÚ Nýřany - ŘŠ
13. 2.
Okresní kolo konverzační soutěže v Aj – Kilián (9.), Plzáková (7.)
14. 2.
Divadlo 8. třída
14. 2.
Deštník držím já – 6. a 7. třída
20. 2.
Tonda Obal – celá škola
20. 2.
Školení p. Šašková
21. 2.
Deštník držím já – 8. a 9. třída
21. 2.
Muzeum Rokycany – 3. třída
25. – 28. 2.
Jarní prázdniny
Průběžně – Recyklohraní

Březen:
1. 3.
Jarní prázdniny
4. 3.
Focení na ročenky
7. 3.
Vystoupení v MŠ – 2. třída
13. 3.
Pracovní porada
13. 3.
Přednáška pracovnice ZOO Plzeň – informace k May Day
18. 3.
Ukliďme svět
22. 3.
Matematický klokan
23. 3.
Hodina Země
26. 3.
DOD v MŠ
26. 3.
TA 4. a 5. třída
26. 3.
Okresní kolo fyzikální olympiády – 8. třída
26. 3.
Velikonoční dílny 1. stupeň
27. 3.
Setkání metodiků prevence
27. 3.
Velikonoční dílny 2. stupeň
28. a 29. 3.
Velikonoční prázdniny
Průběžně – Recyklohraní

Duben:
2. 4.
Divadlo Alfa 1. třída
2. 4.
Jednání ŠR
4. 4.
Muzeum Rokycany – 4. třída
8. 4.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
9. 4.
DVPP – p. Jandová
10. 4.
Okresní kolo biologické olympiády
11. 4.
Hudební večer v Chrástu
16. 4.
Zahájení plaveckého výcviku – 4. a 5. třída
17. 4.
PR
18. 4.
Deštník držím já - 6. a 7. třída
18. 4.
DVPP – p. Šašková, p. Dolanová
22. 4.
Den Země
22. 4.
DVPP – p. Jandová
23. 4.
Deštník držím já - 8. a 9. třída
23. 4.
DVPP – p. Dolanová
23. 4.
TA 3. třída
25. 4.
TA
29. a 30. 4.
ŘV žáků, dokončení DUM – ped. pracovníci
Průběžně – Recyklohraní

Květen:
1. 5.
May Day v ZOO Plzeň
2. 5. – 9. 5.
Škola v přírodě – 3. třída
5. 5.
Květnové oslavy
7. 5.
Branná výchova
10. 5.
Divadlo Alfa 2. a 4. třída
13. 5. – 7. 6. Plošné testování žáků 5. a 9. ročníku z Čj, Aj, M
13. 5.
Porada vedení školy se zřizovatelem
17. 5.
Školení ŘŠ
22. 5.
Okresní kolo Pythagoriády – Staníková, 6. třída
23. 5.
Zahrádkářská soutěž
23. 5.
Fotografování tříd
29. 5.
Pracovní porada PP
31. 5.
Dopravní hřiště 4. a 5. třída
31. 5.
MDD – 8. třída pro MŠ
Průběžně – Recyklohraní

Červen:
5. 6.
Školení VP
6. 6.
Kontrola ČŠI - testování
7. 6.
Den s hasiči
11. 6.
Výlet 6. a 7. třída
13. 6.
Výlet 4. a 5. třída
13. 6.
Předškoláci ve 3. třídě - divadlo
14. 6.
Přírodovědná vycházka 4. třída
14. 6.
Porada ředitelů
17. 6.
Výlet 1. třída
18. 6.
Výlet 1. a 2. třída
18. 6.
Sportovní den v Chrástu
19. 6.
PR
19. 6.
Schůzka s rodiči předškoláků
20. 6.
Jednání ŠR
20. 6.
Rozloučení 9. třída
21. 6.
Výlet 8. třída
25. 6.
DJKT 6. a 7. třída
26. 6.
ZOO Plzeň – Talarak, křest mláďat
27. 6.
Vyřazení žáků 9. ročníku na OÚ Dýšina
28. 6.
Vydání vysvědčení
Průběžně – Recyklohraní

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu (MPP)
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:
muzeum Rokycany – 3. a 4. tř.
výstava Merkur – Rokycany – 2., 4. a 5. tř.
návštěva moštárny Dýšina – 1. – 5. tř.
přírodovědné vycházky – výuka v lese – 2., 3. a 4. tř. ve spolupráci s SPV
tiskárna Nava tisk – vybraní žáci
 soutěže a olympiády
Přírodovědný klokan – školní kolo – 8. a 9. tř.
Konverzační soutěž v AJ – školní kolo – 6. – 9. tř.
Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo – 7. a 9. tř.
Matematický klokan – 6. – 9. tř.
Olympiáda v ČJ – školní kolo – 8. a 9. tř.
Biologická olympiáda – školní kolo 7. a 9. tř.
Biologická olympiáda – okresní kolo – 7. tř.
Pythagoriáda – okresní kolo – 6. tř.
Fyzikální olympiáda – okresní kolo – 8. tř.
Zahrádkářská soutěž – okresní kolo – 6., 7. a 9. tř.
Recyklohraní – ekologická soutěž, sběr elektroodpadu

 jiné kulturní a sportovní akce:
besedy a sportovní den se zahraničními studenty – 6. - 9. tř.
vystoupení pěveckého sboru Gutta – Jičín – město pohádek
Akátovka – přespolní běh – ZŠ Dýšina, ZŠ Chrást
Slalom na suchu – organizovaný Ski klubem Dýšina
Divadlo Alfa – 1. – 5. tř.
divadelní představení – divadelní spolek „Karpíšek“ – 1. stupeň
divadelní představení „Čtvrťáci hrají pro prvňáky“
divadelní představení – Předškoláci ve 3. tř.
divadelní představení – DJKT – 6., 7. a 8. tř.
vystoupení v MŠ – 2. tř.
návštěva ÚP – volba povolání – 9. tř.
výukový program Afrika
Mikuláš v ZŠ a MŠ – 9. tř.
vánoční dílny – 1. – 9. tř.
vánoční program Prusiny – 1., 3. a 5. tř.
vánoční besídky – 1. – 9. tř.
přednáška ZOO Plzeň – záchranná stanice Talarak
Fond SIDUS – sbírka pro nemocné děti – 8. tř.
výukový ekologický program Tonda Obal – 1. a 2. stupeň
výukový program – Planeta Země – Galapágy – 2. stupeň
výročí narození TGM – projekt – 6. – 8. tř.
masopustní průvod obcí v režii MŠ a 1. tř.
hudební večer v Chrástu – Nebe plné hvězd – vybraní žáci
velikonoční dílny – 1. – 9. tř.
May Day v ZOO Plzeň – kampaň na podporu záchranné stanice Talarak – vybraní žáci
květnové oslavy
vystoupení pěveckého sboru Gutta v průběhu celého školního roku
soustředění pěveckého sboru Gutta
Dny otevřených dveří v MŠ a ZŠ – ukázková hodina ČJ pro rodiče žáků 1. tř.
návštěva ZOO Plzeň – křest mláďat – vybraní žáci
MDD – 8. tř. pro MŠ
výuka na dopravním hřišti v Rokycanech – 4. a 5. tř.
sportovní den v Chrástu – 2. stupeň
školní výlety
rozloučení žáků 9. tř., divadelní představení pro 1. stupeň
slavnostní vyřazení žáků 9. tř. na OÚ Dýšina

významné dny
Den bez aut
Den válečných veteránů
Den s hasiči – organizovaný SDH
Ukliďme svět
Den Země
Květinový den ve spolupráci s SPV Dýšina
3. pobytové aktivity
Zájezd do Anglie – vybraní žáci
Škola v přírodě – 3. tř.
4. aktivity specifické primární prevence
MPP „Deštník držím já“ ve spolupráci s PPP Plzeň – 2. stupeň – v průběhu celého
školního roku

Jakým způsobem je 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, sbírky)
školní a třídní akce – škola v přírodě, plavecký kurz, dopravní hřiště, exkurze, návštěvy
kulturních zařízení, školní výlety
sportovní a vědomostní soutěže
sociální hry v rámci třídy – aktivní učení v modelových situacích
nástěnky, dotazníky, schránka důvěry
osvětový materiál
referáty, články do časopisu Obecní zpravodaj, slohové práce jako doplnění
jednorázových akcí, reflexe
konzultace s PPP, SVP, zapojení žáků do projektu MPP „Deštník držím já“ ve
spolupráci s PPP

Podíl pedagogů na tvorbě a realizaci MPP
1. Vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence
Pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře organizované PPP Plzeň, CKVJS a byly jim
poskytovány průběžně informace od školního metodika prevence, měli přístup k odborné
literatuře.

2. Školní metodik prevence
ŠMP spolupracuje při realizaci MPP s vedením školy, s výchovnou poradkyní, třídními
učiteli, s PPP Plzeň, SVP 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, jako místnost pro konzultace s žáky a rodiči využívá
třídu 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.

Evidence sociálně-patologických jevů na škole
Závažnější přestupky žáků vůči školnímu řádu se řeší při výchovné komisi, které je přítomen
pan ředitel, paní zástupkyně pro 1. a 2. stupeň, výchovná poradkyně 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. V letošním roce jsme řešili několik přestupků týkajících se nevhodného chování žáků
vůči učiteli, chování mezi spolužáky nebo porušení školního řádu. Zápisy jsou uloženy
v ředitelně školy.

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. Škola též pořádá
třídní schůzky formou Dnů otevřených dveří, při kterých se rodiče mohou účastnit výuky.
Rodiče mají možnost využívat webové stránky školy.

Spolupráce s institucemi a organizacemi
Využíváme spolupráce s PPP Plzeň, SVP, Policií ČR, úřadem práce, oblastním metodikem
prevence a jinými odborníky podle nabídky a potřeby.

Hodnocení realizace MPP
Nabídka pořadů je velká, musí se však zvážit výběr podle referencí a kvality
programu. Potřeby žáků rostou, žáci chtějí prohlubovat své znalosti, ale
nabízené programy se opakují.

Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok:
Vyučující organizovali pro žáky exkurze, výlety, kulturní představení, sportovní a
charitativní akce 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, např.
významných dnů. Žáci dále mají zájem o prohloubení znalostí v určitých tématech, o
návaznost na již uskutečněné aktivity.
Podařilo se:








komunikace mezi žáky a učiteli, učiteli a ŠMP, žáky a ŠMP
spolupráce s rodiči
projekty a jejich reflexe
spolupráce s oblastním metodikem prevence, PPP Plzeň
zorganizovat školu v přírodě
realizovat výuku na dopravním hřišti
využít prostor školy pro divadelní představení

Nepodařilo se:
Stále je potřeba prohlubovat spolupráci s rodiči, pracovat na zlepšení vztahů mezi
spolužáky, minimalizovat nevhodné a problémové chování některých žáků.

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
- zvolena 10.4.2012
- 3 členové - zástupce rodičů – Bc. Štěpánka Štemberová
zástupce zřizovatele – Ing. Jaroslav Egrmajer
zástupce školy – Mgr. Jitka Křížková, MBA

Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele školy

Počet

Počet odvolání

Odklad povinné školní docházky

2

0

Přijetí k ZV – 1. roč.

25

0

Povolení IVP

0

0

Obnova řízení

0

0

Přestup – přijetí k ZV

1

0

Počet podaných žádostí k předškolnímu vzdělávání

42

7

Počet přijatých

34

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

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI:
Ve školním roce 2012/2013 v termínu 5.-7. a 10.prosince 2012 proběhla inspekce ČŠI.
Inspekční zpráva s aktuálním stavem školy a závěry:

Realizované projekty financované z cizích zdrojů
- Pokračování projektu „EU-peníze školám“ čj.: 34 43 5/2010-46 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

Finanční dary
- Finanční dar na nákup keramické pece – RWE Energie, a.s. – 17.5.2013 - Kč 20.000,--.

Materiálně technické zabezpečení školy
- Rozšíření projektu školního videotelefonu
- Malování prostor tříd a tělocvičny základní školy a prostor mateřské školy
- Nákup školního nastavitelného nábytku do dvou tříd (1xhrazeno z prostředků zřizovatele)
- Kompletní rekonstrukce osvětlení v základní škole
- Koupě konvektomatu do školní kuchyně
- Vybavení kanceláře zástupkyně ředitele školy a kabinetu
- Kompletní realizace třídy a sociálního zařízení mateřské školy v budově základní školy
- Vybavení školní družiny
- Dovybavení učeben hudební výchovy, tělesné výchovy a jazykové výchovy audiotechnikou

Hospodaření školy
Příjmy
Celkové příjmy
Dotace na krytí přímých vzdělávacích
nákladů (NIV celkem) – státní rozpočet (SR)
Dotace na krytí provozních výdajů spojených
s hlavní činností - zřizovatel
Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo
jiných zákonných zástupců
Příjmy z (doplňkové) činnosti
Ostatní příjmy

15.643.128,62 Kč
10.838.190,-- Kč
2.989.290,-- Kč
1.383.804,-- Kč
384.027,-- Kč
47.817,62 Kč

Výdaje
Investiční výdaje celkem
Neinvestiční výdaje celkem a z toho:

0,-- Kč
15.556.937,58 Kč
7.721.071,--Kč
331.392,-- Kč

-náklady na platy pracovníků školy

-ostatní osobní náklady
-zákonné odvody zdravotního a sociálního
pojištění
-výdaje na DVPP
-výdaje na učebnice
-učební texty a učební pomůcky
- pomůcky pro 1.ročník
-stipendia
-ostatní provozní náklady

2.720.467,92,-- Kč
61.268,-- Kč
39.682,-- Kč
72.418,25,-- Kč
17.152,71 Kč
0,-- Kč
4.593.485,70 Kč

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 9.října 2013

Mgr. Jiří Švolba
ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě dne 16.10.2013
Výroční zpráva byla schválena na školské radě dne 10.10.2013

