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Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2017/2018

1 Základní údaje o škole
1.1 Škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

1.2 Zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

Základní škola a Mateřská škola Stárkov
Stárkov 167
příspěvková organizace
71009663
650 058 828
102 254 575
ředitelka: Mgr. Marie Seidlová
tel.: 491 487 126
e-mail: zs@zsstarkov.cz
www.zsstarkov.cz
datová schránka: jssmhsi
Město Stárkov
Stárkov 82
tel.: 491 487 131
e-mail: starkov@obce.cz

1.3 Součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

kapacita
24
150
28
150

Součást školy

Počet tříd/
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků
oddělení
na třídu
Mateřská škola
1
20
20
1. stupeň ZŠ
2
33 (36)
16,5 (18)
2. stupeň ZŠ
4
42 (43)
10,5 (10,75)
Školní družina
1
28
28
Školní jídelna MŠ x
20
x
Školní jídelna ZŠ
x
58
x
Ve školní jídelně bylo dále zapsáno 18 zaměstnanců školy a 33 cizích strávníků
(v hospodářské činnosti).
1.4 Materiálně-technické podmínky školy
ZŠ a ŠD
Učebny, herny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Dílny a pozemky

5 kmenových učeben, místnost družiny,
tělocvična;
učebna F a Ch, učebna Př, počítačová učebna,
k dispozici obecní knihovna, kuchyňka;
školní zahrada, dětské hřiště, školní hřiště
školní dílna, zahrada, kůlna s potřebným
nářadím
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Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

Investiční rozvoj

žáci mají nábytek přiměřený své výšce, do
šatny II. stupně byly pro všechny žáky
pořízeny zamykatelné skříňky
pro výuku je dostatek učebních pomůcek,
průběžně jsou dokupovány nové pomůcky a
hračky do družiny, sportovní potřeby
na prvním stupni používáme učebnice
Didaktis, na druhém Fraus; škola uzavřela
smlouvu o používání digitálních učebnic
Flexibooks a stala se partnerskou školou nakl.
Fraus
škola má rychlé bezdrátové připojení
k internetu, wifi je přístupná v celém objektu;
15 počítačů v počítačové učebně, 12 počítačů
v učebně FCh, 2 notebooky pro výuku, 9
notebooků pro učitele, server, 5
dataprojektorů, 2 interaktivní systémy
(interaktivní tabule), digitální fotoaparát,
laserová barevná multifunkční tiskárna s
kopírkou, barevná inkoustová tiskárna, GPS
navigace, řada často využívaných výukových
programů
V průběhu roku byla uvolněna místnost
obecní knihovny, zde plánujeme vybudování
nové učebny propojené se školní družinou.

Komentář:
· Obnovu ICT hradíme z vlastních zdrojů, ke konci roku jsme vyměnili cca čtvrtinu z
celkového počtu počítačů. V nejbližších letech bude potřeba větší investice do
obměny ICT.
· V následujícím školním roce proběhne rekonstrukce sociálních zařízení, část rozvodů
elektřiny již byla přepracována. V dalších letech bude třeba řešit rozvody topení a
výměnu radiátorů.
· Plánujeme vybudování sportovního hřiště za školou.
1.5 Údaje o školské radě:
Poslední volby
Členové

březen 2018
Marek Šedivý - předseda
René Kleprlík
Alena Hornychová

1.6 Údaje o občanském sdružení při škole
Při škole nepracuje žádné občanské sdružení.

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Kód
Obor vzdělání
Zařazené třídy
79-01-C/01
Základní škola
1. - 9. ročník
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2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)
Rozšířené vyučování:

Zařazené třídy
1. - 9. ročník
informatika

2.3 Učební plán
Ročník
3. / 4. / 5.
8/8/8
3
3
3

Předmět
1. / 2.
6.
7.
8.
9.
Český jazyk
8/9
4
4
4
4
Anglický jazyk
3
3
3
3
Ruský jazyk
3
3
Matematika
4/5
5/5/5
4
4
5
5
Prvouka
3/3
3
Přírodověda
2/2
Vlastivěda
2/2
Chemie
1
2
3
4
Fyzika
Přírodopis
2
2
2
1
Zeměpis
2
2
2
1
Dějepis
2
2
2
2
Obč. a rod. výchova
2/2
2/2
Hudební výchova
1/1
1/1/1
1/1
1/1
Výtvarná výchova
2/2
1/1
2/2
2/2
Pracovní činnosti
1
1
1
1
Tělesná výchova
2/2
2/2/2
2 / 2 / 2 /2
Informatika
1
1
1
1
1
1
Volitelné předměty
1
2
0
1
Týdenní dotace
20 / 22
24 / 26 / 26
28
30
32
32
povinných předmětů
Cizí jazyky: 3. – 9. ročník – anglický jazyk, 8. a 9. ročník - ruský jazyk
Volitelné předměty: přírodovědné praktikum, zeměpisné praktikum, základy administrativy

3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet asistentů pedagoga v ZŠ
Počet učitelek MŠ
Počet asistentů pedagoga v MŠ
Počet provozních zaměstnanců ZŠ
Počet provozních zaměstnanců MŠ
Počet provozních zaměstnanců ŠJ

21
9
1
1
2
1
3
1
3
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí pracovníci
Funkce
Úvazek. Stupeň vzdělání
Mgr. Marie Seidlová
ředitelka
1
VŠ
Mgr. Marek Šedivý
učitel 2. st.
1
VŠ
Mgr. Daniela Hercíková
učitelka 2. st.
0,545
VŠ
Mgr. Šárka Semeráková
učitelka 2. st.
1
VŠ
Mgr. Alena Hornychová
učitelka 2. st.
1
VŠ
Terezie Jursová
učitelka 2. st.
0,95
SŠ
Mgr. Jaromír Tomek
učitel 2. st.
DPP
VŠ
Alena Frindtová
učitelka 1. st.
1
VŠ
Mgr. Tereza Nováková
učitelka 1. st.
1
VŠ
Ilona Tylšová
asistentka ped.
1
SŠ
Zdeňka Komárová
učitelka
DPČ
SŠ
vychovatelka ŠD 0,973
SŠ
Mgr. Michaela Šrejberová, Dis. ved. učitelka MŠ
1
VŠ
Nikola Turková
učitelka MŠ
1
SŠ
Ing. Natália Mertlíková
asistentka ped.
0,5
VŠ
Na rodičovské dovolené Monika Šedivá a Hana Bejrová.
Výchovná poradkyně – dyslektická asistentka: Alena Frindtová
Poradkyně pro volbu povolání: Marie Seidlová
Školní metodička prevence: Šárka Semeráková
3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let
35 – 45 let
45 – 55 let
nad 55 let
do důch. věku
muži
1

ženy
0

muži
1

ženy
8

muži
-

ženy

muži

3

-

ženy
-

Aprobace
Čj - Ov
M–F
Př – Ch
Ov
Př - Ch

Třídnictví
VII.
VII.
XI.
VI.

Rj - D
II.
I.

I. stupeň

v důchod.
věku

Celkem

muži

muži

ženy

2

12

-

ženy
1

Komentář: Pedagogický sbor má poměrně příznivou věkovou skladbu, další školní rok
budeme hledat náhradu pro výuku v trojtřídce.
3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Provozní pracovníci
Funkce
Vladimír Teplý
školník – údržbář
Draha Krchová
uklizečka ZŠ
Marta Hurdálková
uklizečka ZŠ
Věra Urbanová
uklizečka, domovnice MŠ
Naděžda Jeništová
hospodářka, vedoucí ŠJ
Markéta Linhartová hospodářka, vedoucí ŠJ (od 1. 1. 2018)
Ivona Winterová
hlavní kuchařka
Eva Pernicová
kuchařka
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4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd počet dětí přijatých
do prvních tříd

z toho počet dětí
počet odkladů pro
starších 6 let (nástup
školní rok 2018/19
po odkladu)
1
5
0
2
Komentář: Do prvního ročníku byli zapsáni všichni uchazeči, kteří se dostavili k zápisu

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato: 1 žák z pátého ročníku
b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
2

-

2

3

2

-

celkem

9

c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
5
d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
14
0

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Třída
I.
II.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Celkem

Počet žáků
I.
12
21
9
9
10
14
75

II.
13
23
9
10
10
14
79

Prospělo
I.
1
8
4
6
8
11
38

II.
1
16
5
7
8
13
50

Prospělo s
Neprospělo Nehodnoceno
vyznamenáním
I.
II.
I.
II.
I.
II.
11
12
13
7
4
4
1
2
2
1
1
2
2
3
1
35
28
2
1
-

Komentář: Dvěma žákům byla na konci školního roku stanovena opravná zkouška. Jeden žák
opravnou zkoušku vykonal úspěšně, jeden se ke zkoušce nedostavil. Jeden žák byl na konci
druhého pololetí hodnocen v náhradním termínu.
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5.2 Přehled o chování (za celý školní rok)
Třída

Počet Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň
žáků TU
ŘŠ
TU
TU
ŘŠ
I.
13
2
II.
23
2
VI.
9
1
1
VII.
10
1
VIII.
10
3
2
2
IX.
14
6
2
4
2
celkem
79
13
5
8
2
Narůstá problém se stále menší ochotou žáků dodržovat stanovená pravidla chování, nízkou
motivovaností ke vzdělávání. Řada rodičů si neví rady a snaží se převést odpovědnost za
výchovu na školu. Na další školní rok jsme proto zařadili přednášku pro rodiče „Děti potřebují
hranice“.
5.3 Údaje o zameškaných hodinách
Pololetí
1.
2.

Počet
Počet omluvených
omluvenýc hodin na žáka
h hodin
3406
45,4
4676
59,2

Počet neomluvených
hodin

Počet neomluvených
hodin na žáka

13
28

0,2
0,4

5.4 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Počet žáků
Vývojové poruchy učení
17
Vývojové poruchy chování
1
Závažné vady řeči
1
Kombinované postižení (autismus)
1
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována péče formou reedukačních
hodin, individuálního přístupu ve vyučovacích hodinách a poskytování speciálních
učebních pomůcek, pracovních sešitů apod. 17 žáků mělo vypracovaný individuální
vzdělávací plán.
5.5 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
· Rozvrh hodin je vytvářen v souladu s psychohygienickými požadavky, o přestávkách mají
žáci možnost relaxace v budově školy i mimo ni. Škola umožňuje žákům pitný režim a je
zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol.
· Škola má podle školského zákona vypracován Školní řád, jehož součástí jsou i pravidla
hodnocení žáků.
· Rodiče jsou o prospěchu a chování svých dětí a o akcích školy informováni dvakrát ročně na
třídních schůzkách. Aktuální informace naleznou v internetových žákovských knížkách,
letácích, na informační tabuli na náměstí a na webových stránkách školy. Konzultace s
učiteli mohou rodiče využít kdykoli po dohodě.
· Škola úzce spolupracuje s PPP a SPC v Náchodě a SPC pro zrakově postižené v Hradci
Králové.
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·

Klima školy je rodinné, žáci se nebojí přijít za vyučujícími s jakýmkoli problémem.

Průběh a výsledky vzdělávání
· Všichni učitelé se snaží zachovávat vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky
k aktuálnímu stavu třídy a zároveň respektují individuální vzdělávací potřeby žáků.
· Ve výuce jsou používány různé metody a formy práce, učitelé zařazují i projektové
vyučování.
· Žáci jsou vedeni k rozvoji sebedůvěry, vzájemného respektování a tolerance.
· V činnostech žáků je kladen důraz na propojení teorie s praxí.
· Hodnocení žáků probíhá podle jasně stanovených pravidel, je využíváno i vzájemného
hodnocení a sebehodnocení žáků. V odůvodněných případech jsou žáci hodnoceni slovně.
· Žáci 5., 7. a 9. ročníku se podrobili testování společností Scio v rámci projektu Národní
testování (obecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika). Výsledky testování jsou
meziročně srovnávány a v 9. ročníku má každý žák přehled o zlepšení či zhoršení za
uplynulé roky. Každý žák obdržel podrobnou analýzu svých studijních předpokladů a
výsledků a zároveň doporučení pro další studium. V analýzách se zároveň porovnávaly
studijní předpoklady žáků s jejich skutečnými studijními výsledky. Z analýzy vyplývá, že
s ohledem na studijní předpoklady žáků škola dosahuje průměrných výsledků. V 8. ročníku
proběhlo testování klíčových kompetencí podle RVP. Pro 6. ročník jsme zajistili test
čtenářských dovedností.

6 Prevence sociálně patologických jevů
Školní poradenské pracoviště:
Školní metodik prevence - Mgr. Šárka Semeráková
Výchovný poradce - Alena Frindtová
Poradce pro volbu povolání - Mgr. Marie Seidlová
komentář
Vzdělávání
Školní metodik prevence
Školní vzdělávací program
Etika a právní výchova
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých
předmětů
Formy a metody působení na žáky, které se
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování
Organizace prevence
Minimální preventivní program
Využití volného času žáků
Průběžné sledování podmínek a situace ve škole
z hlediska rizik výskytu sociálně patologických
jevů

Specializační studium školního metodika
prevence
Začleněno v předmětech Prvouka, Občanská a
rodinná výchova
Začleněno v předmětech Prvouka, Přírodověda,
Přírodopis, Občanská a rodinná výchova, Tělesná
výchova
Začleněno v předmětech Prvouka, Přírodověda,
Občanská a rodinná výchova, Přírodopis, Fyzika
a chemie, Dějepis, Zeměpis
Výklad, přednášky, besedy, filmové projekce
Je zpracován
Zájmová činnost - kroužky
Pozorování, rozhovory se žáky, dotazníky,
schránka důvěry
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Poradenská služba školního metodika prevence
Poradenská služba výchovného poradce
Zajištění poradenských služeb speciálních
pracovišť a preventivních zařízení
Vybavení školy odbornými a metodickými
materiály a dalšími pomůckami
Školní řád

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně
patologických jevů
Výskyt sociálně-patologických jevů
Drogová závislost
Alkohol
Kouření
Kriminalita a delikvence
Virtuální drogy (počítač, televize, video)
Patologické hráčství (gambling)
Záškoláctví
Šikanování
Vandalismus
Násilné chování
Xenofobie

Konzultace na vyžádání
PPP a SPC Náchod, SVP Kompas Náchod
Literatura k problematice sociálně patologických
jevů, nástěnné obrazy a výukové tabulky
Obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a
zneužívání návykových látek v areálu školy a
odpovídající sankce, pravidla podporující
prevenci nežádoucího a krizového chování
Viz přehled o aktivitách školy
ne
ne
1 - řešeno výchovným opatřením
ne
ne
ne
ojedinělé případy řešeny výchovným opatřením,
jedna snížená známka z chování
výskyty počáteční šikany včas zachyceny
ne
ne
ne

V šestém ročníku v průběhu školního roku narůstala vypjatá atmosféra kvůli špatným vztahům mezi
jednotlivými žáky i kvůli vztahu třídy k třídní učitelce. Na společném jednání učitelů a rodičů byly
zjištěny příčiny a domluven další společný postup. Situaci pomohla i změna třídního učitele.

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy
Zaměstnanec
Šárka Semeráková
Marie Seidlová

Název kurzu
kvalifikační studium pro školní metodiky
prevence
Setkání výchovných poradců +
přednáška V. Mertina
GDPR - nová pravidla pro zpracovnání a
ochranu osobních údajů
Organizace přijímacího řízení
Setkání výchovných poradců + seminář
Vyučování a hodnocení žáků v rámci
společného vzdělávání

Organizace
ŠZ pro DVPP KHK
PPP a SPC Náchod
ŠZ pro DVPP KHK
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání
PPP a SPC Náchod

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
září:
· 9. ročník - prezentace středních škol v Náchodě
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říjen:
· 1. - 5. ročník - branný kurz v Jívce
· 6. - 9. ročník - branný kurz v Jívce, beseda o trestní odpovědnosti nezletilých a mladistvých
· 1. - 5. ročník - divadelní představení „Domek plný zvířátek“
listopad:
· 6. - 9. ročník - bruslení
· celá škola - vánoční dílny
· Vánoční jarmark pro veřejnost
prosinec:
· 1. ročník - Slavnost slabikáře
· 1. - 5. ročník - divadelní představení „Radujme se, veselme se“
· Vánoční akademie pro veřejnost
leden:
· 6. - 9. ročník - bruslení
· 1. - 5. ročník - divadelní představení „Liška Bystrouška“
· 6. - 9. ročník - divadelní představení „Karel IV.“
únor:
· 1. - 5. ročník - plavání (do 16. 4.)
· 6. - 9. ročník - lyžařský výcvik
· 6. - 9. ročník - bruslení
březen:
· 6. - 9. ročník - naučný program Planeta Země v Hronově
· celá škola - velikonoční dílny
· Velikonoční jarmark pro veřejnost
· celá škola - přednáška o zdravé výživě
duben:
· 1. a 2. ročník - ukázka hadů a ještěrů
· 2. a 6. ročník - program Hasík
· 6. - 9. ročník - úklid školního hřiště - pomáháme MěÚ Stárkov
· Čarodějnice - pomoc MěÚ s organizací
· celá škola - turnaj ve stolním tenisu
· 6. - 9. ročník - výlet na Ruprechtický špičák
květen:
· 6. - 9. ročník - výlet na Sněžku
· celá škola - Den s přírodou a myslivostí v Polici nad Metují
· 2. a 6. ročník - exkurze v Hasičské záchranné stanici Velké Poříčí
· 3. - 5. ročník - školní výlet do Liberce (ZOO a botanická zahrada)
· Rybářské závody mládeže - spolupráce s rybářským svazem
· Dětský den - pro veřejnost
červen:
· 6. - 9. ročník - výlet do Prahy - Mumie světa, Mořský svět
· 3. - 5. ročník - výlet do Hradce Králové - Planetárium, aquacentrum
· celá škola - sběr léčivých bylin
· 1. - 2. ročník - školní výlet - Rybník Brodský
· celá škola - střelecká soutěž
· celá škola - florbalový turnaj
· Školní olympijské hry - pořádá 9. ročník
· Závěrečná slavnostní akademie pro veřejnost
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zájmové útvary: florbal, basketbal, hra na flétnu, hravá angličtina, němčina, střelecký kroužek,
věda je zábava, výtvarný kroužek
myslivecký kroužek - organizuje myslivecký spolek
rybářský kroužek - organizuje rybářský svaz
8.2 Účast žáků školy v soutěžích
Název soutěže
Florbalový turnaj v Červeném florbalový kroužek - 1. a 2. místo
Kostelci

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Neproběhla žádná kontrola

10 Informace o hospodaření školy
Výnosy:
Dotace z KÚ
Dotace od zřizovatele
Výnosy z vlastní činnosti
Školní jídelna
Základní škola
Mateřská škola
Výnosy z hospodářské činnosti
Školní jídelna
Základní škola
Mateřská škola
Ostatní výnosy
Zúčtování fondů (sponzorský dar)

6 403 519,00
2 084 080,50
534 680,00
455 658,00
47 422,00
31 600,00
313 345,00
234 909,00
78 436,00
0,00
4 349,23
0,00

Celkové výnosy:

9 339 973,73

Náklady:
Hlavní
činnost
Investiční náklady celkem

8 865 277,21
5 051,15

Neinvestiční náklady celkem
Platy
Ostatní osobní náklady
Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění
Příděly FKSP
Ostatní sociální náklady
Další vzdělávání ped. pracovníků
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Učební pomůcky
Ostaní provozní náklady celkem
Opravy a údržba
Materiální náklady celkem
Palivo
Potraviny
Všeobecný materiál
Drobný majetek
Pracovní oděvy
Služby a náklady nevýrobní povahy celkem
Spotřeba energie
Služby a práce nevýrobní povahy
Telefon
Finanční náklady
Pojistné
Cestovné
Hospodářská činnost
Školní jídelna
Platy
Ostatní osobní náklady
Zákonné odvody
FKSP
Ostatní sociální náklady
Potraviny
Palivo
Energie
Služby
Pracovní oděvy
Základní škola
Ostatní osobní náklady
Zboží
Služby
Celkové náklady:
Hospodářský výsledek:

96 789,20
1 837 326,33
58 678,00
1 253 217,73
238 050,00
453 529,32
406 368,77
146 709,99
8 559,65
525 430,60
251 195,00
218 337,60
2 772,00
3 347,00
49 779,00
0,00
313 679,75
254 870,69
97 349,50
0,00
33 452,20
1 946,99
122 122,00

0,00
0,00
58 809,06
0,00
58 809,06
0,00
9 178 956,96
161 016,77

Zlepšený hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu.

11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se v tomto školním roce nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.

12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Nikdo z pedagogů nebyl zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
cizích zdrojů
Projekty z cizích zdrojů nebyly realizovány.
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14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola v tomto školním roce při plnění úkolů ve vzdělávání nespolupracovala s odborovými
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery.

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 17. 9. 2018
Mgr. Marie Seidlová
ředitelka školy
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