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1. Charakteristika školy
stav k 30.9.2004
Počet žáků školy
celkem
150
z toho MŠ
29
1.stupeň ZŠ
66
2.stupeň ZŠ
55
Počet tříd
celkem
9
tříd MŠ
1
1.stupeň ZŠ
3
2.stupeň ZŠ
4
Průměrný počet dětí / žáků ve třídě
v oddělení MŠ
29
ve třídě
15,85
na 1 pedagoga MŠ
14,5
na 1 pedagoga ZŠ
11,1
Počet žáků zapsaných
do školní družiny
32
do školního klubu
0
Vyrovnávací třída
počet tříd
0
počet žáků
0
Počet individuálně integrovaných
celkem
14
v MŠ
1
v ZŠ
13
sluchové postižení
1
zrakově postižení
0
s vadami řeči
0
tělesně postižení
1
s kombinací postižení
0
s vývojovými poruchami
učení a chování
Přehled spojených ročníků:
Přehled úrazů

kombinace spojených
ročníků
žáků ve třídě
školní úrazy dětí MŠ
školní úrazy žáků ZŠ
počet ztrát u dětí a žáků
pracovní úrazy

12

skutečnost k
30.6.2005
150
29
66
55
9
1
3
4
29
15,85
14,5
11,8
32
0
0
0
14
1
13
1
0
0
1
0
12

2. + 4., 3. + 5.ročník
28,5
0
8
0
celkem
0
pracovníků MŠ
0
pracovníků ZŠ
0

Přehled udělených výjimek MŠMT v souladu s ustanovením § 6 zákona 29/1984 Sb.
29.9.2004
Rozhodnutí č.j. 25895/04-22 ze dne 29.9.2004

Přehled udělených výjimek KÚ v souladu s ustanovením §3 zákona 76/1978 Sb

-

Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou

-

Na základě žádosti ze dne 19.1.1996 a podle § 13a, odst.2 a § 13 odst.3 zákona číslo
564/1990 Sb., byla ZŠ Bělčice s účinností od 5.3.1996 zařazena do sítě škol - Školským
úřadem ve Strakonicích, Velké náměstí 216, PSČ 386 01. Rozhodnutím MŠMT ze dne
8.4.2003 č.j. 17 405/03-21 byla s účinností od 1.1.2003 zařazena do sítě škol jako
příspěvková organizace s právní subjektivitou. 29.9.2004 udělilo MŠMT ČR výjimku
z počtu žáků pro ZŠ Bělčice při sedmi třídní organizaci školy na školní rok 2004/2005.
1.1.2005 byla Obcí Bělčice povolena výjimka z počtu žáků pro ZŠ Bělčice

-

Škola sdružuje
1) Základní škola
2) Mateřská škola
3) Školní družina
4) Školní jídelna

nám. J. Kučery 69, Bělčice,
odloučené pracoviště 1.máje 276, Bělčice
1.máje 276, Bělčice
1.máje 276, Bělčice
1.máje 276, Bělčice

V budově MŠ Bělčice, 1.máje 276, Bělčice je umístěna školní dílna, cvičná kuchyně a
učebna 1.třídy.





Základní škola je organizovaná jako úplná s devíti ročníky a sedmi třídami, na prvním
stupni je výuka organizovaná ve spojených třídách:
1.ročník
- samostatný
2. a 4.ročník
- spojený
3. a 5.ročník
- spojený
6. až 9.ročník
- po jedné třídě

-

V průběhu školního roku 2004/2005 nedošlo k žádným spádovým změnám, kromě
místních dětí dojíždějí žáci z devíti okolních obcí. Vyučování je organizováno tak, aby co
nejlépe odpovídalo dopravním podmínkám žáků. Z toho důvodu je polední přestávka
dodržována pouze v délce 45 minut - povolení MŠMT ČR ze dne 4.10.2004 č.j. 27077/0422 - úprava režimu vyučovacího dne pro ZŠ Bělčice.

-

Školní budova je osmitřídní, třípodlažní. Na každém podlaží je samostatné hygienické
zařízení pro chlapce a dívky, do tříd je zavedena voda. Jedním z problémů je nedostatek
prostor na zřízení odborných učeben, kabinetů a šaten, prostorové poměry jsou stísněné.
Přesto v pedagogickém kolektivu vznikají životaschopné nápady a podněty, které se daří
uskutečňovat i v tak stísněných podmínkách a které využívají sebemenšího prostoru
v budově školy.
Odloučeným pracovištěm je budova MŠ, vzdálená cca 300 m od ZŠ, kde je umístěna
mateřská škola, školní jídelna, kuchyně, oddělení ŠD, 1.třída, cvičná kuchyně a školní
dílna. Je umístěna v klidné části obce, jde o komplex budov pavilónového typu. Přední
budova je jednopodlažní, v přízemí je umístěna třída mateřské školy a v prvním patře je
školní družina, 1.třída ZŠ a cvičná kuchyně. V přilehlém pavilónu je školní kuchyně, která
zajišťuje celodenní stravování pro mateřskou školu a obědy pro základní školu. Je zde
umístěna jídelna a školní dílna.
V budově ZŠ není tělocvična. V zimním období žáci 1.stupně v hodinách tělesné výchovy
absolvují plavecký výcvik a využívají tělocvičny v MŠ a místní sokolovnu, žáci 2.stupně
cvičí v místní sokolovně, která poskytuje vyhovující prostředí pro výuku. Za pěkného
počasí probíhají hodiny Tv na školním hřišti, které je vybaveno betonovými stoly pro
stolní tenis a přenosnými stojany na košíkovou, na hřišti TJ Sokol a na hřišti pro malou

kopanou, odbíjenou a košíkovou. Vzhledem k těmto podmínkám škola nezařazuje třetí
hodinu tělesné výchovy v jednotlivých ročnících.
Dvě počítačové učebny jsou využívaná nejen v nejvyšších ročnících na výuku volitelného
předmětu informatika, ale i v ostatních předmětech na 1. i 2.stupni.
-

Škola je vybavena klasickým školním nábytkem, který je udržován a dle možností
obnovován, ale je třeba postupně jej vyměnit. Vybavenost jednotlivých kabinetů je na
velmi dobré úrovni, na nejmodernější vybavení chybí finanční prostředky. Jednotlivé
učebny jsou kapacitně větší než je současný stav žactva, dostatečně osvětlené denním
světlem a za nepříznivého počasí zářivkovým osvětlením. Dostatečné vytápění budovy ZŠ
zajišťuje plynové ústřední topení. Poněkud na závadu je hlučnost ve třídách při
otevřených oknech - škola stojí v centru obce na hlavním tahu silnice. Stav školy, její
členění je ovlivněno stářím budovy, která ne ve všech kritériích splňuje požadavky na
současnou základní školu. Všechna negativa by odstranila a vyřešila stavba nové školy,
jejíž projekt byl zpracován a byl předložen ke schválení.
Budova mateřské školy je vybavena nábytkem, který odpovídá požadavkům pro činnost
mateřské školy, školní družiny i 1.třídy ZŠ. Vybavenost mateřské školy hračkami a
nábytkem je velmi dobré úrovni. Pouze je třeba zajistit doplnění nábytku pro vzrostlejší
děti. V budově mateřské školy je topení elektrické, akumulačními kamny. Osvětlení
místností mimo školní jídelnu je zářivkové a okna v učebnách a herně jsou vybavena
žaluziemi. Pro pohybové aktivity dětí MŠ i ŠD je k dispozici školní zahrada, standardně
vybavená. Toto vybavení je starší a dochází k jeho postupné obnově. V roce 2005
proběhla rekonstrukce školní jídelny, sociálního zařízení a šatny u školní jídelny. Je třeba
ještě provést postupnou rekonstrukci sociálního zařízení mateřské školy, školní družiny a
1.třídy. Tyto práce budou zahájeny v příštím kalendářním roce.
Problematiku školství v obci a sloučení pracovišť do jednoho místa by řešila výstavba
školního komplexu, která je projektově připravena a podporována zřizovatelem školy.

2. Vzdělávací koncepce
Mateřská škola
Rámcový program pro předškolní vzdělávání
1. až 3.ročník
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní školy č.j. 16847/96 - 2, schváleného
MŠMT ČR 1.9.1996
4. - 5.ročník
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Obecné školy č.j. 12035/97 – 20 schváleného
MŠMT ČR 1.9.1997
6. - 9.ročník
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní školy č.j. 16847/96 - 2, schváleného
MŠMT ČR 1.9.1996
-

Nepovinné předměty se na škole nevyučují

-

Rozšířená výuka na škole neprobíhá

-

Výuka náboženství na škole neprobíhá, i když škola propůjčuje místnost pro její výuku

-

Důsledně je uplatňována integrace žáků se SPUCH v běžných vyučovacích hodinách třináct žáků pracuje podle individuálních učebních plánů - Č, N, Ma. Je využíváno i
možnosti slovního hodnocení žáků. Speciální péči a metody vyžaduje žák 8.třídy se
sluchovým postižením. Je uplatňována i možnost návštěv rodičů ve vyučovacích
hodinách. Podle individuálních potřeb pracovala se žáky se SPUCH učitelka 1.stupně
Marie Kotápišová.

-

Na škole pracuje logopedická asistentka (vychovatelka ŠD), která se pravidelně jedenkrát
týdně věnuje za přítomnosti rodičů nápravě řeči dětí mladšího školního věku a dětem
předškolního věku.

-

Zaostávajícím žákům je věnována ze strany vyučujících zvýšená péče - pravidelné
doučování, zvláštní úkoly zvyšující motivaci zlepšit si prospěch, komunikace s rodiči,
motivace pochvalou za sebemenší úspěch. Vzhledem k nízkému počtu žáků
v jednotlivých ročnících je dostatečný prostor pro individuální práci s nimi.

-

Výrazné talenty jsou pedagogickou prací podporovány a podněcovány k činnostem nad
rámec svých povinností, především v oblasti svých zájmů. Jsou jim zadávány náročnější
problémové úkoly, referáty, práce s odbornou literaturou. Žáci prvního i druhého stupně
se v průběhu roku připravovali pod vedením svých učitelů na mnoho soutěží - dopravní
soutěž, olympiáda matematiky, německého jazyka, českého jazyka, chemie, zeměpisu,
dějepisu, fyziky; recitační, literární a pěvecké soutěže, výtvarné soutěže a sportovní
soutěže.

-

Výchovný poradce pracuje podle celoročního plánu, úzce spolupracuje s jednotlivými
vyučujícími, rodiči problémových žáků, pedagogickou poradnou. Účastní se pravidelně
všech schůzek výchovných poradců a informuje pedagogický sbor o námětech a záměrech
těchto schůzek. Výrazně komunikativní je jeho práce s rodiči a žáky, kteří končí školní

docházku. Je zároveň protidrogovým koordinátorem školy. Vědomosti a poznatky z této
problematické oblasti přenáší na učitele i rodiče při třídních schůzkách, prostřednictvím
třídních učitelů pak na žáky. Prostředky věnované na protidrogovou prevenci by bylo
třeba směřovat do podpory zájmové a mimoškolní činnosti dětí.
Vzdělávání žáků doplňovala během roku celá řada akcí:
Exkurze a výlety:
Strakonice
Blatná
Bělčice
Bělčice
Vltava
Český Krumlov
Bělčice
Vítkovice – Aldrov
Blatná
Hluboká
Plzeň
Březnice

- burza škol
- muzeum
- okolí, zajímavosti
- sklárna
- povodí Vltavy
- hrad, zámecký park
- Muzeum Ladislava Stehlíka, kostel sv. Petra a Pavla
- Krkonoše
- rybářství
- ZOO, zámek
- muzeum, pivovar
- chov koní

Kultura
Divadelní představení -

Písek - Princové jsou na draka, Kouzelná lampa Aladinova
Praha - Malované na skle
Praha - Spejbl a Hurvínek
divadelní pohádky - Červená Karkulka, Popelka, Tři prasátka

Školní akademie
Mikulášská nadílka - ZŠ, MŠ, MLK
Vánoční nadílka v MŠ
Vánoční besídky
Pěvecké, literární a recitační soutěže - Strakonice
Posvícení - ŠD, MŠ
Nocování dětí - ŠD, MŠ
Udržování starých zvyků - vítání jara, vynášení Morany, otvírání studánek, posvícení - MŠ
Country koncert
Kouzelnické vystoupení
Maškarní rej v MŠ
Besedy a osvěta
Besedy, literární a hudební soutěže ve spolupráci s MLK - MŠ, ŠD
Besedy k Měsíci knihy
Besedy k Velikonocům
Besedy k Vánocům
Beseda o klasické pohádce, Jihočeské pověsti,
Beseda s lesníkem
Beseda s Policií ČR
Sport
Běh Terryho Foxe
Soutěžní dopoledne ke Dni dětí - 1.stupeň - Bělčice
XV. letní sportovní olympiáda v MŠ

Plavecký bazén - ŠD
Floorbalový turnaj Blatná
Lyžařský výcvik
Vítkovice v Krkonoších 4.2. – 11.2.2005
Plavecký výcvik 1. - 5.ročník
3.2. – 14.4.2005
Plavecká škola Plaváček v Písku, velmi dobrá úroveň výuky a spolupráce s vedením školy.
BESIP
Pověřena Monika Vilítová, učitelka prvního stupně.
Problematika dopravní kázně prolíná učivem 1. i 2.stupně (prvouka, vlastivěda, občanská
výchova, rodinná výchova, tělesná výchova). Učitelé v průběhu roku čerpali z publikací:
Cyklista potřebuje pomoc, Policie a dopravní výchova dětí, provoz není násobilka, Kluci
pozor červená, Mládež a silniční doprava. Modelové situace pohybu na veřejných komunikací
se žáci učili na dopravních testech. Znalosti pak byly zúročeny v dubnu v celoškolní dopravní
soutěži a v návaznosti pak okresní soutěží ve Strakonicích. Mateřská škola navštívila dětské
dopravní hřiště v Blatné, kde se děti seznámily se základními pravidly bezpečnosti silničního
provozu a MŠ navštívila Policie ČR s ukázkou výstroje.
Výchovný poradce
Výchovným poradenstvím je pověřena paní učitelka Marie Matějková, která pracuje podle
celoročního plánu výchovného poradce. V sedmém ročníku v rámci rodinné výchovy byl
vyučován předmět Volba a z předchozích školních let pokračoval v osmém i devátém
ročníku.
Protidrogová prevence
V jednotlivých ročnících je uplatňován program školy - Protidrogová prevence „Škola bez
drog“. Koordinací je pověřena paní učitelka Marie Matějková. Problematika drog byla
zařazována do jednotlivých vyučovacích hodin přiměřeně věku žáků. V MŠ je zpracován
„Školní preventivní program“ a je cílevědomě zařazován do výchovné činnosti dětí.
Ochrana člověka za mimořádných situací
Všichni učitelé využili metodický materiál MŠMT ČR v jednotlivých ročnících rozpracováno do učiva celého roku a dále byly podle pokynu MŠMT 13 586 / 03 - 22
zpracovány pro jednotlivé ročníky tématické plány a učivo zařazeno do vyučovacích hodin
jednotlivých předmětů.

3. Údaje o pracovnících školy
Příjmení a jméno pracovníka

Holub Antonín
Šimková Věra
Seidlová Kateřina
Matějková Marie
Kotápišová Marie
Vilítová Monika
Jiroušková Lenka
Kurzová Olga
Stichenwirthová Hana
Kubíková Martina
Ježková Lenka
Španihelová Jana
Řehořová Olga
Cvrková Renáta
Zájedová Marie
Koblihová Marie
Heverová Drahomíra
Podroužková Jaroslava
Voříšková Marie
Augustýnová Jana
Janotová Alena
Hrádková Hana
Tetourová Jana
Dunková Martina
Šlehubrová Jana
Melounová Miloslava

funkce

zařazen na
vzdělání
součásti

ředitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
vychovatelka
školnice
školnice
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ
MŠ
ŠD
MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ŠJ
ŠJ
ŠJ

PF
VŠ
SOŠ
PF
PF
SPgŠ
SOŠ
VŠ
VŠ
PF
PF
PF
PF
SOŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SOU
SOU
SHŠ
SOU
SOU

kuchařka

ŠJ

ZŠ

Součást
MŠ
Přepočtený počet pracovníků celkem 3,000
z toho
učitelé
2,000
vychovatelé
0,000
ostatní
1,000
Skutečný počet pracovníků celkem
3
z toho
učitelé
2
vychovatelé
0
ostatní
1

aprobace

úvazek

věk

délka praxe
ve školství

M-F
Zzv

1
1
0,636
1
1
1
1
1
1
1
MD
1
MD
0,636
1
1
1
1
1
0,438
0,438
0,438
1
1
MD

47
32
34
55
24
27
24
56
41
32
36
31
32
28
52
51
45
52
56
53
37
35
45
30
29

25
1
1
33
2
3
2
9
10
5
18
8
8
5
34
32
25
14
32
13
1
2
7
1
4

0,88

56

31

Př-Zzv
1.st

Př-Pp
Ch
Čj-D
Rj-Z
M-Nj
Čj-D

ZŠ
ŠD
12,542
1,000
10,098
0,000
0,000
1,000
2,444
0,000
18
1
14
0
0
1
4
0

ŠK
0,000
0,000
0,000
0,000
0
0
0
0

ŠJ
3,206
0,000
0,000
3,206
4
0
0
4

4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního
vzdělávání a další správní řízení
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2005/2006
Počet nově zapsaných dětí

Počet nově zapsaných dětí na nepravidelný provoz
Předpokládaný počet dětí v MŠ k 1.9.2005

celkem z toho dívky
mladší 3 let
6
4
ve věku 3 roky
2
0
ve věku 4 roky
0
0
ve věku 5 let
1
0
7
4
28
12

Zápis do základní školy pro školní rok 2005/2006
celkem z toho dívky
Počet zapsaných žáků

celkem

Počet dětí s odloženou školní docházkou
z toho na základě
rozhodnutí PPP psychologický
vývoj dítěte
z toho na základě
rozhodnutí SPC psychologický
vývoj dítěte
z toho na základě
vyšetření pediatra
- zdravotní stav
dítěte

Předpokládaný počet dětí v 1.třídě k 1.9.2005

14

8

2

0

2

0

0

0

0
12

0
8

Děti s dodatečně odloženou docházkou během 1.pololetí šk. roku 2004/2005
počet dětí:
0 z toho dívky
Důvody rozhodnutí :

ve šk.roce 2004/2005
gymnázium
střední odborná škola
SOU
učiliště
pracovní poměr
jiné
celkem

z 9.ročníku ZŠ
celkem
z toho dívky
2
2
5
4
4
2
0
0
0
0
0
0
11
8

z nižšího ročníku ZŠ
celkem
z toho dívky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Údaje o kontrolách
Kontrola
Kontroly provedené státní správou
Kontroly provedené zřizovatelem
Kontroly provedené ČŠI
Kontroly ostatní

Počet
0
1
1
0

Správní rozhodnutí
Správní rozhodnutí
Odklad školní docházky
Přijetí k základnímu vzdělávání
Osvobození od povinnosti školní docházky
Přijetí k předškolnímu vzdělávání
Ukončení předškolního vzdělávání
Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Ukončení stravování ve školní jídelně

Počet
2
12
0
15
4
2
1

Stížnosti
Dořešené stížnosti
ředitelem školy
zřizovatelem

Počet
0
0

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání
příloha 5 – Prospěch žáků základních škol
Hodnocení prospěchu
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Počet žáků
celkem
z toho dívky
9
2
10
4
11
4
18
14
18
9
11
5
13
6
10
5
11
8

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

8
8
4
12
4
5
2
3
4

1
2
7
6
14
6
9
7
6

0
0
0
0
0
0
2
0
1

Hodnocení chování
Počet žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.stupeň z
chování
0
0
0
0
0
0
1
0
0

3.stupeň z
chování
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Soutěže a olympiády garantované MŠMT
Olympiáda - český jazyk - školní a okresní kolo
- německý jazyk - školní a okresní kolo
- chemie - školní, okresní kolo
- matematika – školní a okresní kolo
- zeměpis - školní, okresní kolo
- fyzika - školní, okresní kolo
- dějepis - školní a okresní kolo
Mladý zahrádkář - školní kolo
Jihočeský zvonek - školní a okresní kolo
Matematický klokan - školní kolo
Dopravní soutěž - školní a okresní kolo
Pythagoriáda – školní kolo
Recitační soutěž - školní a okresní kolo
Soutěže vyhlašované mimo garance MŠMT
Výtvarné soutěže - Příroda Blatenska - O stromech, Lidice 2005, Greenpeace a pod.
„Bechyňské jaro 2005“ - přehlídka dětských divadelních souborů
Halová kopaná - okresní kolo Strakonice
Turnaj v halové kopané – Záboří

Turnaj v malé kopané Mc Donalds Cup Strakonice
Floorbalový turnaj Blatná
Turnaj v kopané CocaCola Cup
Atletická všestrannost Strakonice
Mimořádná ocenění školy, jednotlivých učitelů či žáků

-

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v rámci své odbornosti, zájmu a potřeb školy na akcích
pořádaných Střediskem služeb v Písku, Jihočeským centrem v Českých Budějovicích.


pí. uč. Ing. Hana Stichenwirthová




pí. uč. Olga Kurzová
pomůcka
pí. uč. Martina Kubíková



pí. uč. Jana Španihelová



pí. uč. Marie Zájedová
mateřských škol
pí. uč. Marie Koblihová
sl. uč. Marie Kotápišová
získat druhé ke spolupráci






pí. uč. Věra Šimková

- Tabulkové kalkulátory
- Jednoduché fyzikální pokusy
- Zelený balíček - multimediální vzdělávací
- Úvodní modul - úroveň P
- Poválečné a komunistické Československo
- Grafologie pro učitele 2.
- Tabulkové kalkulátory
- Setkání s němčinou
- Jak pracovat s učebnicí matematiky na základní
škole
- Učení NJ v písničkách a hrách pro I. a II.st. ZŠ
- Pracovní setkání ředitelek a vedoucích učitelek
- Základní školení úrovně Z
- Jak reagovat na negativní pocity druhých, jak
- Relaxační a rehabilitační tělovýchovné metody
a pomůcky
- Alternativní metody a přístupy při výchově a
vzdělávání dětí a mládeže s postižením
- Úvodní modul - úroveň P
- Současné rozdělení světa

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
ZŠ Bělčice chce kvalitní školní i mimoškolní činností oslovit nejširší oblast dětské populace
od šesti do patnácti let, dosáhnout vysokého stupně obecného vzdělání s možností rozvinutí
individuálních vloh a zájmů. Důraz je kladem na to, aby hodnoty vzdělání i výchovy byly
trvalé. Škola se orientuje na zájmovou činnost dětí, aby zajistila profilaci jejich zájmů a
odbourala tak obtížné dojíždění žáků do zařízení volného času dětí a mládeže. Volný čas
zůstává pro děti nezastupitelnou oblastí v níž se mohou realizovat.
Pravidelně nad rámec učebních plánů probíhá výuka dětí s vývojovými poruchami učení,
pravidelně pracuje logopedická asistentka.
Příležitostně jsou organizovány v průběhu školního roku akce a účastí veřejnosti:
- Dny otevřených dveří v ZŠ, ŠD a MŠ spojené s tvořivou dílnou
- vystoupení pěveckého kroužku na OÚ Bělčice při výročních svatbách a jiných
slavnostních příležitostech
- Drakiáda v MŠ a ŠD
- Školní akademie
- Soutěžní a sportovní dopoledne ke Dni dětí v ŠD
- Letní sportovní olympiáda v MŠ
- Dětská pouť k MDD v MŠ
- Spolupráce se SPOZ při OÚ Bělčice
- Vánoční program pro důchodce ZD Bělčice
- Vánoční program pro DD Blatná
- Vítání prvňáčků na OÚ Bělčice
- Rozloučení s vycházejícími žáky na OÚ Bělčice
- Rozloučení s předškoláky na OÚ Bělčice
- Přehlídka dětských divadelních souborů „Bělčický zvonek“
- Běsídka ke Dni matek v MŠ
Zájmové kroužky organizované školu:
- nápravné čtení 1.stupeň
- logopedie
- dramatický kroužek Úsměv
- anglický jazyk
- keramický kroužek
- sborový zpěv
- kroužek hry na zobcovou flétnu
Jednotlivé kroužky navštěvovalo v průměru 8 dětí.
Pracovníci školy zapojení v TJ Sokol Bělčice pomáhají s uspořádáním pravidelných
podzimních, prázdninových a jarních turnajů v odbíjené. Základní škola spolupracuje s JK
Březnice a OÚ Bělčice při pořádání jezdeckých závodů. A ve spolupráci s Autoklubem
Bělčice pomáhá v pořádáním motokrosových závodů - „Bělčické višňovky“. Spolupracuje
s obecním úřadem a SPOZ na akcích, které v obci pořádají.
Ředitel školy publikuje v regionálním tisku a na internetu o historii obce, školy a významných
osobnostech obce.

Základní škola vydává vždy u příležitosti konce školního roku tématicky zaměřený sborník a
v průběhu školního roku školní občasník.
Unie rodičů spolupracuje při zajišťování vedení zájmových kroužků a pomáhá se
spolufinancováním akcí pořádaných školou.

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Na Základní škole Bělčice proběhla státní kontrola a inspekce ve dnech 30.května až 6.června
2005.
Předmětem státní kontroly bylo dodržování právních předpisů, využívání finančních
prostředků státního rozpočtu a BOZP.
Kontrolní zjištění konstatovalo chybně započtenou další mateřskou dovolenou u jedné
pracovnice a pozdější vydání platových výměrů než byla jejich platnost. Došlo k porušení
platných předpisů, ale nebyla porušena rozpočtová kázeň.
V oblasti BOZP bylo zjištěno, že schodiště do suterénu nebylo opatřeno madlem.
Zjištěné závady byly odstraněny do30.8.2005.
Předmětem inspekce bylo zjištění a zhodnocení podmínek, průběhu a výsledků
 vzdělávání v předmětech přírodověda, vlastivěda, prvouka, matematika a český jazyk
 předškolního vzdělávání
Inspekce konstatovala:
1. personální podmínky byly celkově hodnoceny jako velmi dobré
2. materiální podmínky mají velmi dobrou úroveň
3. průběh a výsledky vzdělávání v předmětech přírodověda, vlastivěda a prvouka byly
hodnoceny jako vynikající
4. průběh a výsledky vzdělávání v matematice byly hodnoceny jako velmi dobré
5. průběh a výsledky vzdělávání v českém jazyce byly celkově hodnoceny jako dobré
6. nebyl zařazen předmět praktické činnosti v 8. a 9.ročníku
Celkové hodnocení výsledků vzdělávání ve vybraných předmětech bylo hodnoceno jako
velmi dobré.
7. Průběh spontánních a řízených činností v mateřské škole měl vynikající úroveň
Celkové hodnocení průběhu a výsledků předškolního vzdělávání dosahuje vynikající úrovně.
Závěr:
Personální a materiálně - technické podmínky vzdělávání jsou velmi dobré. Umožňují
poskytování základního vzdělávání se zřetelem na účinný rozvoj osobnosti žáků.
Obsah a rozsah základního vzdělávání odpovídá přijatému školnímu vzdělávacímu programu.
Průběh a výsledky vzdělávání byly celkově hodnoceny jako velmi dobré.
Vzdělávání žáků je doplňováno kvalitní nabídkou zájmových činností, pobytových výjezdů a
školních výletů.
Mateřská škola poskytuje dětem vhodné podmínky pro rozvoj jejich osobnosti a předpoklady
pro osvojování klíčových kompetencí. Materiálně technické zázemí je velmi dobré, umožňuje
realizovat vzdělávací program mateřské školy.
Průběh a výsledky předškolního vzdělávání dosahují vynikající úrovně.

9. Základní údaje o hospodaření
Rozbor hospodaření za rok 2004
Údaje z Výkazu zisku a ztráty
Náklady na provoz zařízení v hlavní činnosti byly v celkové výši 6 832 750,- Kč, toho na
hlavní činnost ve výši 6 817 258,- Kč a na činnost vedlejší ve výši 15 492,- Kč.
Náklady na mzdy byly v celkové výši 3 454 820,- Kč, kde na mzdy pro hlavní činnost byly
náklady ve výši 3 448 000,- Kč, z čehož 4 000,- Kč byly mzdové náklady na projekt ESF
„Hodina“. Náklady na mzdy z vedlejší činnosti byly ve výši 6 820,- Kč.
Na ostatní osobní náklady nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.
Náklady na pojistné, FKSP byly z hlavní činnosti ve výši 1 272 979,- Kč, z toho do FKSP
bylo převedeno z mezd hlavní činnosti 68 880,- Kč a 80,- Kč z mezd vyplacených v projektu
ESF „Hodina“, z vedlejší činnosti bylo převedeno 137,- Kč.
Náklady na povinné pojistné bylo ve výši 1 204 019,- Kč, z toho na sociální zabezpečení ve
výši 895 704,- Kč a na zdravotní pojištění 308 315,- Kč.
Náklady na učebnice, učební pomůcky a potřeby byly ve výši 77 050,- Kč, z toho ze státního
rozpočtu 76 968,20 Kč.
Ostatní provozní náklady na provoz zařízení byly v celkové výši 2 027 764,- Kč, z toho na
hlavní činnost ve výši 2 019 229,- Kč a na činnost vedlejší 8 535,- Kč.
Ze státního rozpočtu ostatní provozní náklady pro hlavní činnost zahrnují 5 545,40 Kč na
OOPP, 5 896,- Kč na cestovné, 19 122,- Kč na školení a vzdělávání pedagogických
pracovníků, 2 501,- Kč na povinné pojištění organizace, 14 590,40 Kč na příspěvek
zaměstnanců na závodní stravování zaměstnanců organizace.
Výnosy byly celkem ve výši 6 834 782,- Kč, z toho z hlavní činnosti 6 815 330,- Kč a
z vedlejší činnosti 19 452,- Kč.
Dotace v souhrnné výši 6 124 704,- Kč byly pokryty částkou 4 857 176,- Kč ze státního
rozpočtu a částkou 1 267 528,- Kč z rozpočtu obce.
Celková částka zúčtování fondů ve výši 167 948,- Kč je kryta investičními pracemi na
zařízení v hodnotě 167 528,- Kč a částkou 420,- Kč čerpanou z rezervního fondu.
Ostatní výnosy v celkové hodnotě 542 130,- Kč jsou složeny z příjmů za stravné ve výši
364 342,- Kč, z vlastní činnosti ve výši 200,- Kč, kladnými úroky z běžných účtů ve výši
8 695,- Kč a z ostatních výnosů (příspěvky od rodičů apod.) ve výši 149 441,- Kč a výnosy
z doplňkové činnosti ve výši 19 452,- Kč.
Celkový hospodářský výsledek zařízení skončil se ziskem 2 032,- Kč, kdy v hlavní činnosti
vznikla ztráta 1 928,- Kč a v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk 3 960,- Kč. Celkové
hospodaření tedy skončilo se ziskem 2 032,- Kč.
Zúčtování dotací za rok 2004
Celková poskytnutá dotace ze státního rozpočtu byla v celkové výši 4 857 176,- Kč.
Poskytnutá přímá dotace na vzdělávání byla ze státního rozpočtu přidělena v celkové výši
4 857 176,- Kč. Z této částky byla dotace na platy ve výši 3 444 000,- Kč. Dotace na platy
byla vyčerpána v plné výši.
Na ostatní osobní náklady dotace poskytnuta nebyla.
Ostatní poskytnutá dotace ze státního rozpočtu byla v celkové výši 1 360 000,- Kč, ve složení
86 000,- Kč na ONIV, 68 880,- Kč příděl do FKSP, 1 205 120,- Kč na sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění. Částka této dotace ve výši 1 360 000,- Kč byla použito takto: 1 202 619,Kč na úhradu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, 68 880,- Kč na povinou tvorbu
FKSP, 43 472,20 Kč bylo použito na nákup učebnic a školních pomůcek, 5 545,40 Kč na
OOPP, 5 896,- Kč na úhradu cestovného, 4 929,- Kč na úhradu dalšího vzdělávání

pedagogických pracovníků, 11 567,- Kč úhrada plavání, 2 501,- Kč povinné pojištění
organizace, 14 590,40 Kč příspěvek na závodní stravování zaměstnanců.
Další dotace byly ve výši 53 176,- Kč, ve které byla dotace 14 200,- Kč na „Státní informační
politiku ve vzdělávání - projekt I - Informační gramotnost - vzdělávání pedagogů“, ze které
bylo vyčerpáno 14 193,- Kč. Na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo prostřednictvím
OÚ Bělčice vráceno 7,- Kč. Dále je zde dotace ve výši 5 480,- Kč na projekt ESF „Hodina“,
která byla vyčerpána v plné výši, a další dotací bylo 33 496,- Kč na nákup učebních pomůcek
(dataprojektor).
Tvorba a užití peněžních fondů
Fond odměn nebyl tvořen.
Fond kulturních a sociálních potřeb byl k 1.1.2004 ve výši 6113,60 Kč a v průběhu roku byl
tvořen 2% ze mzdových prostředků z hlavní i doplňkové činnosti. Výše tvorby byla z hlavní
činnosti 68 960,- Kč a z doplňkové činnosti 137,- Kč. Celkem byl za kalendářní rok příděl do
FKSP 69 097,- Kč. Čerpáno bylo v průběhu roku 62 554,50 Kč podle zásad hospodaření
z FKSP a v souladu s vyhláškou 114 / 2002 Sb. Zůstatek k 31.12.2004 je 12 656,10 Kč.
Rezervní fond byl vytvořen ze sponzorských darů ve výši 3 420,- Kč a kladného výsledku
doplňkové činnosti ve výši 3 899,44 Kč. V průběhu roku bylo čerpání z fondu ve výši
420,- Kč. Konečný zůstatek k 31.12.2004 je 6 899,44 Kč.
Investiční fond byl vytvořen na základě potřeby pokrytí investičních prací na zařízení ve výši
167 528,- Kč a byl na tyto akce plně vyčerpán.
K 31.12.2004 je celkový stav fondů 19 555,54 Kč, z toho 12 656,10 Kč ve FKSP a
6 899,44 Kč v rezervním fondu.

Údaje z Výkazu zisku a ztráty
Hlavní činnost

Doplňková
činnost

Celkem

Náklady celkem:

6 817 258,00

15 492,00

6 832 750,00

z toho: - mzdy

3 448 000,00

6 820,00

3 454 820,00

0,00

0,00

0,00

1 272 979,00

137,00

1 273 116,00

77 050,00

0,00

77 050,00

2 019 229,00

8 535,00

2 027 764,00

Výnosy celkem

6 815 330,00

19 452,00

6 834 782,00

v tom - dotace

- ostatní osobní náklady
- pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb
- náklady na učebnice, učeb. pomůcky a
potřeby
- ostatní provozní náklady

6 124 704,00

0,00

6 124 704,00

- zúčtování fondů

167 948,00

0,00

167 948,00

- ostatní výnosy

522 678,00

19 452,00

542 130,00

Hospodářský výsledek

-1 928,00

3 960,00

2 032,00

Zúčtování dotací za rok 2004
poskytnuto
Poskytnutá dotace

použito

vratka dotace

komu vráceno

4 857 176,00

4 857 169,00

7,00 JČ kraj

1. přímé výdaje:

4 804 000,00

4 804 000,00

0,00

a/ platy

3 444 000,00

3 444 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 360 000,00

1 360 000,00

0,00

53 176,00

53 169,00

z toho:

b/ ostatní osobní náklady
c/ ostatní ( pojistné + fond kulturních a sociálních
potřeb + ONIV)
2. další dotace celkem

7,00 JČ kraj

Tvorba a užití peněžních fondů
Stav k 1.1.2004
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb

Použití

Tvorba

Stav k
31.12.2004

0,00

0,00

0,00

0,00

6 113,60

69 097,00

62 554,50

12 656,10
6 899,44

Rezervní fond

0,00

7 319,44

420,00

Investiční fond

0,00

167 528,00

167 528,00

0,00

6 113,60

243 944,44

230 502,50

19 555,54

Celkem

12.Zápis o projednání zprávy o činnosti na poradě pracovníků školy
Zápis o projednání zprávy o činnosti se zřizovatelem
Zápis o schválení školskou radou
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne: ZŠ
MŠ
Výroční zpráva byla projednána se zřizovatelem: viz příloha

Školská rada nebyla doposud zřízena

20.9.2005
21.9.2005

