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ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
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I.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

a) Základní informace
Adresa školy : Základní škola a Mateřská škola Rybniště, okres Děčín,
příspěvková organizace
407 51 Rybniště 170
Telefon : 412 38 11 80
E-mail : skola.rybniste@seznam.cz , web: www.zsrybniste.cz
IČO : 706 95 296
IZO : 600 076 083
Ředitelka školy: Mgr. Martina Kočišová
Součásti školy :
 Základní škola
 Mateřská škola
 Školní družina
 Školní jídelna

b) Třídy, ŠD, pedagogové
Základní škola Rybniště, okres Děčín je úplným 1. stupněm s málotřídním uspořádáním.
Školní rok 2017/2018:
 I. třída: 2. ročník
 II. třída: 1., 3. ročník
 III. třída: 4., 5. ročník
 Od 6. ročníku pokračující žáci v ZŠ dle vlastního výběru.
Ve škole bylo zřízeno jedno oddělení školní družiny a jedna třída mateřské školy.
Školní výuku i chod školní družiny a mateřské školy zajišťovalo celkem 10 pedagogických
pracovníků.

c) Materiálně-technické zajištění školy
 Jednotlivá zařízení (ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ) jsou soustředěna v jedné budově, která splňuje
prostorové požadavky.
 Od září 2017 je využívána obnovená školní družina ve 2. patře.
 ZŠ, MŠ i ŠD společně využívají tělocvičnu, jídelnu, šatnu, venkovní prostory školní zahrady.
 Ve dvou třídách jsou interaktivní tabule, k dispozici jsou notebooky, které můžou využívat
podle potřeb žáci ve všech třídách, dostupnost Wi-Fi je také ve školní družině a mateřské
škole.
 Školní zahrada je osazena pískovištěm a dostatečným počtem herních prvků.
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d) Větší opravy, obnovy
 V průběhu letních prázdnin proběhla zásadní rekonstrukce II. třídy (nová elektroinstalace a
osvětlení, podlahy, akustické podhledy, výmalba, kryty topení a zčásti nový nábytek).
V souvislosti s tím bylo nutno opravit elektroinstalaci také na chodbě v I. poschodí. Kryty
topení byly doplněny ještě ve školní družině. Interaktivní tabule byla zprovozněna také
v I. třídě.
 Významnou investicí byla oprava a rekonstrukce ČOV, která se rovněž uskutečnila
v průběhu uzavření provozu (srpen).

e) Celkový technický stav s požadavky pro další rok
 Požadavky na opravy jsou se zřizovatelem řešeny operativně dle potřeb. Rozpočtově
náročnější zásahy jsou řešeny s předstihem a projednávány v ZO.

f) Výchovně vzdělávací práce
 Výsledky výchovně vzdělávací práce zásadně ovlivňuje celkové klima školního prostředí.
Pracujeme proto na vytváření pohodového prostředí, ve kterém budou žáci podávat
maximální výkony. Prioritou jsou pro nás přátelské vztahy, slušné chování všech
zúčastněných, respektování potřeb jednotlivců, rozvíjení komunikace, obohacení výuky
novými a účelnými pomůckami. Pro pobyt ve škole a vyučování si žáci sami stanovují
pravidla.
 Snažíme se děti motivovat pozitivním hodnocením. Abychom dosáhli nejlepšího možného
prospěchu žáků, snažíme se funkčně spolupracovat s rodiči.
 Díky výraznému osobnímu zapojení pedagogů úspěšně realizujeme inkluzivní vzdělávání a
integrujeme žáky se speciálními potřebami. Kvalifikovaní asistenti pedagoga působí
ve všech třídách a jsou velkým přínosem. Spolupracujeme s odbornými pracovišti. Veškerá
péče je samozřejmě podložena plněním vzdělávacího programu, přípravou žáků na
pokračování ve školní docházce na jiné škole.
 Uplatňování diferencovaného a individuálního přístupu, rozvíjení osobností dětí,
profesionální chování, pozitivní klima, bezpečné a vstřícné prostředí je trvalou prioritou.

II.

UČEBNÍ PLÁN

a) Výuka ve všech ročnících probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Místo pro každého.
Výuka anglického jazyka je v naší škole zařazena od 1. ročníku. Anglický jazyk nově vyučuje
angličtinářka s úrovní rodilého mluvčího.
b) Platný název právnické osoby:
Základní škola a Mateřská škola Rybniště, okres Děčín, příspěvková organizace
Do školského rejstříku byla zapsána rozhodnutím č.j. 21 596/2005-21 s účinností od 1.9. 2005.
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III.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

a) Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Martina Kočišová

ředitelka
třídní učitelka II. třídy

kvalif.

Mgr. Jana Dašová

třídní učitelka III. třídy

kvalif.

Iva Netuková

vychovatelka
učitelka
třídní učitelka I. třídy
asistent pedagoga
učitel
asistentka pedagoga
vyučující AJ
učitelka MŠ
vedoucí učitelka MŠ
asistentka pedagoga
pečovatelka

kvalif.
nekvalif.
nekvalif.
kvalif.
nekvalif.
kvalif.
nekvalif.
kvalif.
kvalif.
kvalif.

Jana Šindlerová
Petr Bergr
Eva Králová
Petra Basherová
Jitka Minďašová
Jana Latislavová
Jana Vystrčilová
b) Nepedagogičtí pracovníci
Ivana Pažebřuchová
Lenka Lachmannová
Lenka Čížková

IV.

výchovný poradce
hra na flétnu
čtenářský klub
hra na flétnu,
pěvecký sbor,
školní metodik prevence
sportovní kroužek,
žákovská knihovna
výtvarný kroužek
taneční kroužek
přírodovědný kroužek

vedoucí stravování
kuchařka
kuchařka
školnice

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

a) Počty dětí
Počet žáků ZŠ k 30.9. 2018
Počet žáků ZŠ k 28.6. 2019
Počet dětí MŠ k 30.9. 2018
Počet žáků zařazených do ŠD k 30.10. 2018
Počet strávníků zařazených do ŠJ k 30.10. 2018
Počet dětí zapsaných při zápisu do ZŠ (9.4. 2019)
Počet odkladů šk. docházky pro školní rok 2019/2020
Počet dětí zapsaných při zápisu do MŠ (9.5. 2019)

44
45
23
42
73
7
1
12

b) Nižší počet žáků ve třídách a přítomnost asistenta pedagoga je příležitostí pro individuální
integrace dětí se speciálními potřebami. Většinou můžeme rovněž vycházet vstříc žádostem o
docházku v naší škole zákonným zástupců žáků z jiných měst a vesnic.
 Varnsdorf: 3 žáci ZŠ
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 Rumburk: 2 žáci ZŠ
 Krásná Lípa: 2 žáci ZŠ
c) Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 umožnil vyjít vstříc všem žádostem zákonných
zástupců se zájmem o umístění dítěte. Zůstala zachována personální podpora ve formě
pečovatelky, která byla oporou pro individuální péči nejmladším dětem v odpoledním režimu dne.
V.

PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

a) Přehledná tabulka s číselnými údaji
Sledovaný jev/počet Ž (k 28.6. 2019)
NEOMLUVENÉ HODINY
ABSENCE (OMLUVENÉ HODINY)
PROSPĚLI S VYZNAMENÁNÍM
PROSPĚLI
NEPROSPĚLI
SNÍŽENÉ ZNÁMKY Z CHOVÁNÍ

1.ročník
0
888
9
0
0
0

2.ročník
0
794
11
0
0
0

3.ročník
0
1038
6
1
0
0

4.ročník 5.ročník
0
0
1015
1250
5
4
2
7
0
0
0
2

b) Kázeň
 Nejčastější kázeňské problémy se týkaly nevhodného chování některých žáků ke svým
vrstevníkům, většinou byly řešeny domluvou, případně projednáním s rodiči žáků.
V průběhu školního roku ovšem došlo také k několika závažným porušením školního řádu a
byly uděleny i snížené stupně z chování.
 Udělená kázeňská opatření se týkala porušování školního řádu ve smyslu neplnění úkolů,
zapomínání a nenošení potřebných školních pomůcek.
Závažná porušení byla konkrétně fyzické ublížení spolužákovi, vniknutí do tělocvičny školy
po provozu školy.
c) Spolupráce s odborníky
 Sociální odbory na obecních či městských úřadech
 Pedagogicko-psychologické poradny
 Speciálně pedagogická centra
 Policie ČR
d) Účast v soutěžích
- soutěž ve sběru PET lahví
- soutěž ve sběru papíru – celá škola získala 1. místo
- výtvarné soutěže s úspěšným zapojením žáků:
 „Voda v krajině“ – Ozvěny EKOFILMU Krásná Lípa (ŠD)
- soutěž: „Šluknovský správňák“ – soutěž v poskytování laické první pomoci
- úspěšná soutěž: „Za humny je národní park“ – Ekoden NP České Švýcarsko

VI.

VÝSLEDKY INSPEKCÍ A KONTROL

V tomto školním roce proběhly kontroly ze strany:
* Obec Rybniště
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Pravidelně prováděna finanční kontrola.
* KHS – kontrola ZŠ
* OSSZ – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
* VZP – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatní povinností
plátce pojistného

VII.

ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

a) Kroužky:
 Taneční kroužek
 Hra na flétnu
 Pěvecký sbor
 Sportovní hry
 Výtvarný kroužek
 Přírodovědný kroužek
 Čtenářský klub
b) Jednorázové akce:
 5.9. - 7.11. 2018
 25.9. 2018
 27.11. 2018
 30.11. 2018
 8.12. 2018
 prosinec 2018
 14.12. 2018
 12.12. 2018
 22.1. 2019
 25.2. 2019
 únor-březen 2019
 7.5. 2019
 14.5. 2019
 16.5. 2019
 31.5. – 1.6. 2019





12.6. 2019
19.6. 2019
21.6. 2019
25.6. 2019

plavecká výuka
„Podzimní dílničky – Voňavý podzim“
„Předvánoční vystoupení“
vánoční jarmark
vystoupení žáků na Svatojiřetínském adventu
výstava dětských betlémů v Loretě Rumburk
vánoční koncert
vánoční besídka v MŠ „Narodil se Ježíšek“
Den otevřených dveří
dětský karneval + 27.2. karneval se ŠD Seifertova Varnsdorf
bruslení ŠD Zimní stadion Rumburk
Odpoledne s maminkou
MŠ – vyrábění s maminkami ke Dni matek
sportovní dopoledne s pedagogy Schrödingerova institutu
oslavy 125. výročí školy v Rybništi (dny otevřených dveří,
výstava, vystoupení dětí a žáků)
Zahradní slavnost s loučením MŠ s předškoláky na školní zahradě
školní výlet ZŠ – lanový park Sloup v Čechách
loučení s 5. ročníkem – bowling v Horním Podluží
školní výlet MŠ – Ekocentrum Brniště

c) Návštěva kulturních, vzdělávacích akcí (uskutečňují se také v prostorách školy)
 18.9. 2018
„Myanmar“ – Planeta Země 3000 kino Panorama Varnsdorf (3.-5.r.)
 19.9. 2018
„Zayferus“ – ukázka unikátních dravců v Dolním Podluží
 12.12. 2018
„Water Agent V003“ – ověřování projektu o spotřebě vody
v domácnosti a v krajině
 27.11. 2018
promítání pohádky v kině v Krásné Lípě
 9.1. 2019
„Hudba celého světa“ – kytarový koncert
 17.1. 2019
„A silly bear“ Městské divadlo Varnsdorf – z 50 % v anglickém jaz.
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8.2. 2019
5. – 6.3. 2019
2.4. 2019
3.4. 2019

 23.4. 2019
 leden – duben 2019
 13.5. 2019
 21.5. 2019
 14.6. 2019
d) Projektové dny
o 29. - 30.12. 2018
o 17.4. 2019

sférické kino
projekt „Můj první gól – Škola v pohybu“
divadlo ve škole „Z devatera pohádek“
Vědecké laborky – akce se zaměřením na podporu přírodovědné g
gramotnosti (financováno MAP II)
přednášky na téma „Bezpečnost“ – s bývalým policistou
projekt MŠ „Aktivní školka“
„S country tanci do stodoly“ – akce ŠD + ŠD Východní - výuka
country tanců s Miroslavem Procházkou (financováno MAP II)
Mokřady Jablonné – výlet přírodovědného kroužku
„Jóga do škol“ – cvičení žáků i pedagogů pod vedením lektorky
Bikram Yoga Praha
„Vánoce“
„Velikonoce“

d) Akce pro obec (ve spolupráci se zřizovatelem)
 31.10. 2018
ÚCTA KE STÁŘÍ – výjimečně v prostorách školy
 30.11. 2018
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
 30.4. 2019
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 1.6. 2019
SLAVNOSTI OBCE
 5.6. 2019
SPORTOVNÍ HRY ŠKOL DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ TOLŠTEJN
 8.6. 2019
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
VIII.

DALŠÍ INFORMACE

a) DVPP (viz příloha Výroční zpráva o využití prostředků na DVPP za školní rok 2018/2019)
Navázání na zkušenost z roku 2016, 2017, 2018 – prostory ZŠ posloužily jako místo konání
vzdělávací akce pro pedagogy z okolí (16.5. 2019 PhDr. Václav Mertin – O výchově a aktuálních
potřebách pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ)
b) Ekologická výchova – formou soutěží ve sběru papíru a sběru PET lahví se děti učí třídit odpad.
Probíhá také separace odpadu ve třídách a ŠD na papír a PET lahve. Dále jsme tzv. „zelenou
školou“, třídění elektroodpadů. Další informace získávají žáci při ekovýchovných projektech
pořádaných v rámci školní družiny a v hodinách prvouky a přírodovědy.
V uplynulém školním roce (12.12. 2018) došlo k realizaci zapojení naší školy do projektu na
hospodaření s vodou „Water Agent V 003“. Uvedený projekt měl za cíl vytvořit vzdělávací materiál,
který žákům 1. stupně lépe objasní aktuální problémy s vodou a jejím hospodařením. Naše škola
byla jednou z partnerských škol, ve kterých se moduly projektu bezplatně testovaly.
c) Prevence sociálně patologických jevů
 Minimální preventivní program školy se zaměřuje především na účelnou prevenci formou
smysluplného a cíleného využívání volného času.
 K posílení sociálního cítění žáků významně přispívají aktivity školní družiny.
 Ve spolupráci s PPP Rumburk došlo k realizaci preventivních programů v termínech 23.11.
2018 a 7.3. 2019. Uvedené programy byly cílené na posílení pozitivních vztahů ve skupině,
přijatelné vyjadřování potřeb žáků.
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d) ICT – nepřetržité připojení školy k internetu zajišťuje firma Výběžek.net, služby k zajištění ICT
nám poskytuje firma Libor Cejnar Rumburk.
e) Školní dotované mléko – od školního roku 2017/2018 žáci 1. stupně dostávají pravidelně
zdarma neochucené mléko, které lze v rámci možností nahradit jinými mléčnými výrobky (sýr,
jogurt). Využili jsme také doprovodný program – ochutnávkové koše.
f) Ovoce do škol – žáci 1. stupně dostávají pravidelně zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, 100 %
ovocné a zeleninové šťávy. Využili jsme také doprovodný program.
g) Společné vzdělávání – rodinná atmosféra naší školy má vynikající podmínky k inkluzi. Snažíme
se dětem nabídnout spoustu aktivit, vést je k hezkým vzájemným vztahům a umožnit jim dosáhnout
maximálních výkonů podle svých možností.
Asistent pedagoga je zastoupen ve všech třídách.
h) Spolupráce školních družin – pokračování spolupráce školní družiny se školní družinou při ZŠ
Východní Varnsdorf. Nejvýznamnějšími akcemi v tomto školním roce byl odpolední karneval v ZŠ
Východní a na oplátku účast ŠD Východní na akci „S country tanci do stodoly“ v Rybništi.
ch) Uplatňování zdravotních a psychohygienických hledisek v režimu školy – ve škole nezvoní,
v příznivém počasí mohou děti trávit třetí přestávku na hřišti v prostoru před školou (pohybové vyžití
a otužování), pitný režim je možný i ve vyučování (vycházíme vstříc potřebám žáků a dbáme na
jejich dodržování).
i) Spolupráce se zřizovatelem
 Oběma stranám záleží na tom, aby se škola udržela, nadále pozitivně profilovala a byla
centrem pro obec. Kromě plánování a přípravy společných akcí dochází k pravidelným
setkáním pro zajištění vzájemné informovanosti o směřování a vývoji školy.
j) Další významné spolupráce:
 kapela Z5 – už tradiční doprovod žáků na vánočním koncertu
 MAS Český sever, z.s. Varnsdorf – významná pomoc při realizaci tzv. Šablon I., financování
akcí v rámci projektů MAP vzdělávání II
k) Shrnutí akcí financovaných v rámci různých projektů:
 „Water Agent V 003“ – projekt na hospodaření s vodou (IREAS, Institut pro strukturální
politiku, o.p.s. Praha)
 „Aktivní školka“ – projekt pro MŠ (Hasport, s.r.o. Česká Kamenice)
 „Můj první gól – Škola v pohybu“ – ukázkové hodiny tělesné výchovy zaměřené na
všeobecnou pohybovou průpravu dětí a také na fotbal (FK Mladá Boleslav – FAČR)
 „Vědecké laborky“ – projekt na podporu přírodovědné gramotnosti MŠ i ZŠ (Marstafit s.r.o.
Litoměřice – v rámci MAP vzdělávání II)
 vzdělávací akce pro pedagogy „Seminář oblíbeného psychologa PhDr. Václava Mertina“
(MAS Český sever, z.s. Varnsdorf – MAP vzdělávání II)
 „Mokřady Jablonné“ – program environmentální výchovy pro přírodovědný kroužek (grant
Čmeláka – Společnosti přátel přírody – severočeské ekologické společnosti)
l) Školská rada
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Ke dni 8.9. 2005 byla usnesením Zastupitelstva obce Rybniště č.111/05 ze dne 7.9. 2005 zřízena
ŠKOLSKÁ RADA při Základní škole a Mateřské škole Rybniště, okres Děčín, příspěvkové
organizaci.
25.4. 2018 se v souladu s volebním řádem konaly volby do školské rady. Zástupcem zákonných
zástupců žáků byla zvolena Miroslava Schniererová a zástupcem pedagogů Iva Netuková.
Zástupcem zřizovatele je nově Bc. Petra Vojtěchová.
Školská rada se schází jednou až dvakrát do roka a pracuje v souladu s jednacím řádem.
m) Prezentace na internetu
http://www.zsrybniste.cz

ZÁVĚRY PRO DALŠÍ PRÁCI
 Prioritou pro další období je profesionální, vstřícný přístup, vytváření rovných příležitostí ke
vzdělávání. Realizace zdravého a bezpečného školního klimatu.
 Středem zájmu zůstává výchovně vzdělávací práce na vysoké úrovni, která respektuje
potřeby dětí a žáků, vychází vstříc jejich zájmům a zároveň je přiměřeně usměrňuje.
To vše ve spolupráci s rodinou.

V Rybništi dne 27. srpna 2019

Výroční zprávu zpracovala:

Mgr. Martina Kočišová
ředitelka školy

IX. TABULKOVÁ ČÁST
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ DRUŽINA
Tabulka č.1 – Výroční zpráva ZŠ – identifikace
Název školy podle rozhodnutí
Základní škola a Mateřská škola Rybniště,
okres Děčín, příspěvková organizace
Adresa
407 51 Rybniště 170
Obec s rozšířenou působností
Varnsdorf
Okres
Děčín
Součásti školy
ZŠ, ŠD, MŠ, ŠJ
Jméno ředitele
Mgr. Martina Kočišová
Jméno osoby odpovědné za vyplnění
Mgr. Martina Kočišová
Tabulka č.2 – Vzdělávací programy
ZŠ
ŠD

Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání „Místo pro každého“
Školní vzdělávací program pro zájmové
vzdělávání „Místo pro každého“

Tabulka č.3 – Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků na ZŠ s neúplným počtem devíti
tříd
Počet tříd
3
Počet žáků k 28.6. 2019
45
Přepočtený počet pedag.pracovníků k 28.6. 2019
5,977
(včetně asistentů pedag.)
Tabulka č.4 – Celkový prospěch žáků na ZŠ v 1.pololetí
Počet žáků 1.pol. celkem k 31.1. 2019
- z toho prospělo s vyznamenáním
- z toho prospělo
- z toho neprospělo

43
34
9
0

Tabulka č.5 – Celkový prospěch žáků na ZŠ ve 2.pololetí
Počet žáků 2.pol. celkem k 28.6. 2019
- z toho prospělo s vyznamenáním
- z toho prospělo
- z toho neprospělo

45
35
10
0

Tabulka č.6 – Počet žáků ZŠ, kteří ukončili povinnou školní docházku
Celkem
0
- z toho 1.-5.ročník
0

Tabulka č.7 – Žáci přestupující ze základní školy
Počet žáků, kteří přešli na vícel.gymn.
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0

počet žáků, kteří přešli na konzervatoř
Počet žáků, kteří přešli do spec.škol
- z toho do spec.škol z 1.stupně
- z toho do spec.škol ze 2.stupně

0
0
0
0

Tabulka č.8 – Výsledky výchovy žáků na ZŠ
Počet žáků na škole 1.pol. (k 31.1. 2019)
Počet žáků s 2.stupněm z chování 1.pol.
Počet žáků s 3.stupněm z chování 1.pol.
Počet žáků na škole 2.pol. (k 28.6. 2019)
Počet žáků s 2.stupněm z chování 2.pol.
Počet žáků s 3.stupněm z chování 2.pol.

43
0
0
45
2
0

Tabulka č.9 – Docházka žáků ZŠ
Počet žáků na škole 1.pol.
Zameškané hodiny celkem 1.pol.
- z toho neomluvené hodiny celkem 1.pol.
Počet žáků na škole 2.pol.
Zameškané hodiny celkem 2.pol.
- z toho neomluvené hodiny celkem 2.pol.

43
2427
0
45
2558
0

Tabulka č.10 – Integrovaní žáci na ZŠ
Počet žáků na škole celkem k 28.6.2019
- z toho sluchové postižení
- z toho zrakové postižení
- z toho vady řeči
- z toho tělesné postižení
- z toho mentální postižení
- z toho vývojové poruchy učení, chování
- z toho kombinované postižení
- z toho autismus

45
0
0
2
0
1
7
2
0

Tabulka č.11 – Pedagogičtí pracovníci na ZŠ (bez asistenta pedagoga)
Celkový počet ped.pracovníků fyzicky
Počet ped.prac. s odbornou kvalif.fyzicky
Celkový počet oduč.hod. týdenní úvazek
Celkový počet oduč.hod.odborně týd.úvazek

6
2
73
36

Tabulka č.12 – Věková skladba a kvalifikovanost ped.prac. na ZŠ (bez asist.p.)
Počet PP bez odborné kvalifikace do 25 let celkem
Počet PP bez odborné kvalifikace do 25 let ženy
Počet PP s odbornou kvalifikací 36-45 let celkem
Počet PP s odbornou kvalifikací 36-45 let ženy
Počet PP bez odborné kvalifikace 36-45 let celkem
Počet PP bez odborné kvalifikace 36-45 let ženy
Počet PP bez odborné kvalifikace nad 55 let celkem

- 12 -

1
0
2
2
2
2
1

Počet PP bez odborné kvalifikace nad 55 let ženy

1

Tabulka č.13 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet účastníků semináře jednodenní
Počet účastníků semináře vícedenní

6
0

Tabulka č.14 – Účast žáků základní školy v přehlídkách a soutěžích
Počet žáků na škole celkem k 28.6. 2019
Účastníci školní kolo
Účastníci okresní kolo
Účastníci oblastní kolo
Účastníci ústřední kolo

45
0
0
0
0

Tabulka č.15 – Počet oddělení ŠD a pedagogických pracovníků ŠD
Počet oddělení
1
Počet žáků zapsaných k 31.10. 2018
42
Přepočtený počet pedag.pracovníků k 28.6. 2019
1,1964
(včetně asistentů pedag.)

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Tabulka č.1 – Děti mateřské školy celkem a ve třídách
Kapacita MŠ
Počet dětí celkem k 30.9.2018
Počet tříd celkem
- z toho speciálních
- z toho s výjimkou z počtu dětí

27
23
1
0
0

Tabulka č.2 – Provoz mateřské školy
Počet tříd celkem
- z toho celodenní provoz
- z toho polodenní provoz
- z toho internátní provoz
- z toho nepravidelný provoz

1
1
0
0
0

Tabulka č.3 – Věková skladba dětí v mateřské škole
Celkový počet zapsaných dětí k 30.9. 2018
1.9. 2015 – 31.12. 2015
1.9. 2014 – 31.8. 2015
1.9. 2013 – 31.8. 2014
1.9. 2012 – 31.8. 2013
1.9. 2011 – 31.8. 2012
31.8. 2011 a dříve
Počet dětí s nepravidelnou docházkou
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23
2
5
8
6
2
0
0

Tabulka č.4 – Integrované děti v mateřské škole
Počet dětí v MŠ k 28.6. 2019
- z toho sluchové postižení
- z toho zrakové postižení
- z toho vady řeči
- z toho tělesné postižení
- z toho vývojové poruchy učení
- z toho kombinované postižení
- z toho autisté

23
0
0
0
0
0
0
0

Tabulka č.5 – Pedagogičtí pracovníci v mateřské škole
Celkový počet PP fyzicky
- z toho asistentů pedagoga

2
0

Tabulka č.6 – Věková skladba a kvalifikovanost ped.prac. v MŠ
Počet PP s odbornou kvalifikací do 36-45 let celkem
Počet PP s odbornou kvalifikací do 36-45 let ženy
Počet PP s odb.kvalifikací nad 55 let
Počet PP s odb.kvalifikací nad 55 let ženy

1
1
1
1

Tabulka č.7 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet účastníků semináře jednodenní
Počet účastníků kurzy vícedenní

1
0

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Tabulka č.1 – Provoz zařízení školního stravování
Kapacita
Počet pracovišť
Celkový počet vydaných jídel za šk. rok k 31.8. 2019
Tabulka č.2 – Strávníci v zařízení školního stravování
Počet zapsaných dětí a žáků k 31.10. 2018
Počet v závodním stravování k 31.10. 2018
Počet dle dopl. činnosti k 31.10. 2018

100
1
14 336

63
10
20

Tabulka č.3 – Strávníci dle zřizovatele v zařízení školního stravování
Strávníci zřizovatel obec k 31.10. 2018
93
Tabulka č.4 – Nepedagogičtí pracovníci v zařízení školního stravování
Počet nepedag.prac.fyzicky
Počet nepedag.prac.přepočteno
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2
2

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ (DVPP)
za školní rok 2018-2019
Veškeré akce absolvované pedagogickými pracovníky v rámci DVPP byly v souladu
s plánem DVPP, který vychází z aktuálních potřeb praxe.
Přehled absolvovaných akcí ve školním roce 2018/2019:
Název
„Co je nového v pravopise a
stylistice“
„(Mlu)vím, tedy jsem“
Konference „Jak se žije
málotřídkám 2019“
„Obtíže dospívání pohledem
rodinných terapeutů“
„O výchově a aktuálních potřebách
pedagogů MŠ a 1. st. ZŠ“
CELKEM

Počet
Časový Školící
účast. rozsah/hod instituce/lektor
1
6
Olchavova.cz
1
2

6
6

Olchavova.cz
Wolters Kluwer

1

8

7

4

Mgr. Hana
Heindorferová
PhDr. Václav Mertin

Cena
1.900,1.900,2x
1.290,50
0,0,6.381,-

Hodnocení:
DVPP je vedením školy maximálně podporováno. Průběžně je předkládána nabídka
dalšího vzdělávání. Snahou je využít prostředky určené na DVPP účelně a efektivně,
vybírat si kvalitní semináře a vzdělávací akce a nové poznatky uplatňovat v praxi.
Také v tomto školním roce se podařilo uspořádat další vzdělávací akci přímo v prostorách
naší školy. Tentokrát pozvání přijal PhDr. Václav Mertin a na financování se podílela
MAS Český Sever, z.s., Varnsdorf z projektu MAP vzdělávání II.
V Rybništi dne 5.8. 2019

Zpracovala
Mgr. Martina Kočišová
ředitelka školy
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