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1. Charakteristika školy
Charakteristika školy
stav k 30.9.2014 skutečnost k
30.6.2015
Počet žáků školy

celkem
z toho MŠ
1.stupeň ZŠ
2.stupeň ZŠ
Počet tříd
celkem
tříd MŠ
1.stupeň ZŠ
2.stupeň ZŠ
Průměrný počet dětí / žáků ve třídě v oddělení MŠ
ve třídě
na 1 pedagoga MŠ
na 1 pedagoga ZŠ
Počet žáků zapsaných
do školní družiny
do školního klubu
Vyrovnávací třída
počet tříd
počet žáků
Počet individuálně integrovaných
celkem
v MŠ
v ZŠ
sluchové postižení
zrakově postižení
s vadami řeči
tělesně postižení
s kombinací postižení
s vývojovými poruchami
učení a chování
Přehled spojených ročníků:

Přehled úrazů

spojené ročníky
žáků ve třídě
spojené ročníky
Žáků ve třídě
školní úrazy dětí MŠ
školní úrazy žáků ZŠ
počet ztrát u dětí a žáků
pracovní úrazy

134
45
55
34
9
2
3
4
22,5
12,714
16,363
9,989
36
0
0
0
3
0
3
0
0
1
0
2
0

129
43
54
32
9
2
3
4
22
12,285
15,636
9,653
35
0
0
0
2
0
2
0
0
1
0
1
0

2. + 4.ročník
23
3. + 5.ročník
19
0
5
0
celkem
pracovníků MŠ
pracovníků ZŠ

0
0
0

-

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. 19.6.2014 s účinností od 1.9.2014 byla
Obcí Bělčice povolena výjimka z počtu žáků pro ZŠ Bělčice pro školní rok 2014/2015.

-

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 a cvičná kuchyně.





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 2014/2015 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.

-

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. Přesto v pedagogickém kolektivu
vznikají životaschopné nápady a podněty, které se daří uskutečňovat. Na školním
pozemku za budovou školy je zřízena venkovní učebna.
Odloučeným pracovištěm je budova MŠ, vzdálená cca 300 m od ZŠ, kde je umístěna
mateřská škola, školní jídelna, kuchyně, oddělení ŠD, 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, druhá třída mateřské školy pro dopolední provoz 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 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 betonovým stolem pro stolní tenis,
venkovní gymnastickou konstrukcí a doskočištěm pro skok daleký, na hřišti TJ Sokol a na
hřišti pro malou kopanou, odbíjenou a košíkovou.
Počítačová učebna je využívaná nejen v nejvyšších ročnících na výuku volitelného
předmětu informatika, ale i v ostatních předmětech na 1. i 2.stupni.
Dále je k dispozici mobilní počítačová učebna vybavena notebooky. Dvě učebny byly
vybaveny interaktivními tabulemi. V jedné učebně je zapojen dataprojektor s notebookem
pro potřeby výuky.

-

Škola je vybavena klasickým školním nábytkem, který je postupně, v rámci finančních
možností, vyměňován moderním nábytkem. 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. Okna jsou vybavena žaluziemi
pro plynulou regulaci osvětlení. Dostatečné vytápění budovy ZŠ zajišťuje plynové

ústřední topení. Stav školy, její členění je ovlivněno stářím budovy, která ne ve všech
kritériích splňuje požadavky na současnou základní školu.
Budova mateřské školy je vybavena nábytkem, který odpovídá požadavkům pro činnost
mateřské školy a školní družiny. Vybavenost mateřské školy hračkami a nábytkem je na
velmi dobré úrovni. V budově mateřské školy je topení elektrické, akumulačními kamny,
které byly částečně obnoveny (v druhé třídě mateřské školy a školní družině). 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 renovaci.

2. Vzdělávací koncepce
Mateřská škola
Rámcový program pro předškolní vzdělávání
1. – 5.ročník
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“
6. – 9.ročník
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“
-

Nepovinné předměty se na škole nevyučují

-

Rozšířená výuka na škole neprobíhá

-

Výuka náboženství na škole neprobíhá

-

Důsledně je uplatňována integrace žáků se SPUCH v běžných vyučovacích hodinách - tři
žáci pracují podle individuálních učebních plánů. Na žádost zákonných zástupců je
umožněno slovní hodnocení žáků. Speciální péči a metody vyžaduje žák 6.třídy s více
vadami, který se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu vypracovaného podle
školního vzdělávacího plánu. Pro jeho integraci pracuje ve škole pedagogická asistentka
paní Zuzana Málková. V polovině školního roku byl tento žák přemístěn na žádost rodičů
do ZŠ speciální v Blatné. Je uplatňována i možnost návštěv rodičů ve vyučovacích
hodinách. Dále speciální péči vyžaduje žák 5.třídy, který pracuje podle individuálního
plánu sestaveného ve spolupráci s SPC Strakonice. Dále pracuje podle individuálního
učebního plánu žák 8.třídy s vadou řeči.

-

Na škole pracuje logopedická asistentka (Drahomíra Heverová - 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, biologie; literární soutěže, výtvarné soutěže a sportovní soutěže.

Výchovný poradce pracuje podle celoročního plánu, úzce spolupracuje s jednotlivými
vyučujícími, rodiči problémových žáků, pedagogickou poradnou a SPC Strakonice. 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:
Bělčice

Podruhlí
Berounsko
Hluboká n/Vl.
Praha

Tábor
Štědronín
Terezín
Plzeň
SOU Blatná
Blatná
Orlík

- muzeum Ladislava Stehlíka
- sklárna
- zemědělské družstvo
- obecní úřad
- místní lidová knihovna
- hasičská zbrojnice
- volby
- vánoční výstava
- opravářská dílna
- okolí Bělčic
- chov koní
- ZOO
- letiště
- Národní technické muzeum
- historické památky
- historie, okolí, Muzeum čokolády
- Vltava, přehrady a památky
- Techmánie
- Rozvoj technického vzdělávání
- muzeum
- drobné hospodářské zvířectvo
- přehrada o okolí

Divadelní představení
Divadlo Blatná
Praha
Divadélko Kašpárek

Divadlo
Divadélko Jihlava
Divadélko Řimbaba

Princezna se zlatou hvězdou na čele
Kleopatra
Sněhová královna
Šmoulové
Víla
Ledový král
Vodník Loužička
Vánoční
Kozlík Matěj
Vodník a Muzikant
Těšíme se na prázdniny

Besedy
Besedy ve spolupráci s MLK – ZŠ, ŠD a MŠ:

Posvícení
Kniha přítel člověka
Jsem čtenář
Velikonoce
Pohádky

Besedy s ostatními partnery:

Ilustrace, ilustrátoři dětských knih
Vánoce
Den Země
Masopust
Dětské časopisy
Advent
Rumba koule
Večerníček
Místní pověsti
Motýl
Policie ČR
Den Země
Dravci
II.světová válka
Rodilá mluvčí

Ostatní akce
Čtverec pro Afriku – projekt „Kuit a Sguare“
Nicholas Winton – Síla lidskosti – kino a muzeum Blatná
Lední revue Příbram
Malování do písku
Maškarní rej
Nocování v MŠ a ŠD
MDD – soutěže a hry
Školní akademie
Slavnostní rozloučení na obecním úřadě s 9.třídou a předškoláky
Slavnostní přivítání prvňáků na obecním úřadě
Oživování starých zvyků
Velikonoce
Čištění a otvírání studánek
Vynášení Morany
Pálení čarodějnic
Pečení a zdobení vánočních perníků
Pečení vánočního cukroví
Vánoční tradice a zvyky
Výroba ozdob na hnětýnky, jejich pečení a
zdobení
Pečení brambor
Maškarní rej
Pečení a zdobení velikonočního cukroví, zdobení
kraslic
Posvícení
Prvňáci v MŠ a mateřáci v 1.třídě a ŠD
Karneval – ve spolupráci Sokol Bělčice
Den otevřených dveří a tvořivá dílna v ZŠ
Čarodějnice – pobyt v přírodě
Mikulášská nadílka
Čerti ve škole
Vánoční vystoupení v ZD Bělčice
Psaníčka Ježíškovi
Vánoční den otevřených dveří
Vánoční posezení s kamarády ze ŠD a 1.třídy

Vánoční nadílka
Vánoční stromeček pro zvířátka
Vánoční besídky
Návštěva předškoláků v 1.třídě
Besídka ke Dni matek
Vystoupení na akcích obecního úřadu
Rozsvícení vánočního stromku na náměstí
Posezení s důchodci (MŠ)
Posvícení pro kamarády z 1.třídy a ŠD (MŠ)
Velikonoční výtvarné odpoledne
Vánoční dny otevřených dveří spojené s tvořivou dílnou
Velikonoce s 1.třídou a ŠD (MŠ)
MDD ve spolupráci s TJ Sokol Bělčice
Dětský Mikulášský rej ve spolupráci s TJ Sokol Bělčice a MLK
Masopust – karnevalové masky
Dětský karneval ve spolupráci s TJ Sokol Bělčice a MLK
Sport
Branný den
Hokejbal proti drogám
XXV. letní sportovní olympiáda v MŠ
Atletika Blatná
McDonalds Cup
Lyžařský výcvik
LVVZ se uskutečnilo ve Vítkovicích v Krkonoších za účasti 14 žáků školy v termínu 30.1.
- 6.2.2015
Plavecký výcvik 1. - 5.ročník, předškoláci MŠ
10.2.2015 – 15.4.2015
Plavecká škola Písek, 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. MŠ navštívila Policie ČR s ukázkou výstroje a programem
o dopravní výchově. Žáci ZŠ se zúčastnili školního a okresního kola Dopravní soutěže
mladých cyklistů.
Výchovný poradce
Výchovným poradenstvím je pověřena paní učitelka Lenka Ježková, která pracuje podle
celoročního plánu výchovného poradce. V rámci Výchovy k občanství a Předmětu Člověk a
svět práce probíhá v 8. – 9.ročníku profilace žáků zaměřená na volbu povolání.
Protidrogová prevence
V jednotlivých ročnících je uplatňován program školy - Protidrogová prevence „Škola bez
drog“. Koordinací je pověřena paní učitelka Lenka Ježková. 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. Byly
uskutečněny motivační programy – „Vítej na palubě“ a „Rozum v zastoupení“
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
Údaje o pracovnících školy
Příjmení a jméno pracovníka

Holub Antonín
Vadlejchová Anna
Švejdová Martina
Burianová Marie
Vilítová Monika
Jiroušková Lenka
Kaftanová Klára
Málková Zuzana
Stichenwirthová Hana
Hovorková Martina
Ježková Lenka
Španihelová Jana
Řehořová Olga
Kočovská hana
Koblihová Marie
Heverová Drahomíra
Havlíčková Marie
Tintěrová Jana
Kočková Lucie
Hrádková Hana
Tetourová Jana
Dunková Martina
Šlehubrová Jana
Chaloupková Jaroslava
Vaňáčová Věra

funkce

zařazen na
součásti

vzdělání

aprobace

úvazek

věk

délka praxe
ve školství

ředitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
ped. asistent
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
vychovatelka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
školnice
vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka
kuchařka

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

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

M-F
UčMŠ
Př
1.st
1.st
1.st

1
0,75
1
0,909 (MD)
1
MD
1
0,900
1
1
1
1
1
MD
1
1
0,500
1
0,438
1
1
1
MD
0,880

56
24
46
33
36
33
22
39
50
28
45
40
41
30
60
54
56
35
26
44
54
39
38
39

35
0
23
11
13
12
0
5
20
5
28
18
19
6
42
35
0
6
4
12
17
11
13
7

uklizečka

ZŠ

SOŠ

0,438

37
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Ch
Rj-Z
M-Nj
Čj-D
1.st

Údaje o počtu pracovníků školy
Součást
Přepočtený počet pracovníků celkem
z toho
učitelé
vychovatelé
ostatní
ped. asistent
Skutečný počet pracovníků celkem
z toho
učitelé
vychovatelé
ostatní
ped. asistent

MŠ
3,750
2,750
0,000
1,000
0,000
4
3
0
1
0

ZŠ
12,185
8,909
0,000
2,376
0,900
14
9
0
4
1

ŠD
1,000
0,000
1,000
0,000
0,000
1
0
1
0
0

ŠK
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
0
0
0
0

ŠJ
2,880
0,000
0,000
2,880
0,000
3
0
0
3
0

4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního
vzdělávání a další správní řízení
Údaje o zápisu
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016
Počet nově zapsaných dětí

mladší 3 let
ve věku 3 roky
ve věku 4 roky
ve věku 5 let
Počet nově zapsaných dětí 5 dní v měsíci
Počet nově zapsaných dětí 4 hodiny denně
Počet nově zapsaných dětí na polodenní docházku
Počet nově zapsaných dětí pro stálou docházku
Počet nově zapsaných dětí
Předpokládaný počet dětí v MŠ k 1.9.2015

celkem
5
5
0
2
0
0
3
9
12
38

z toho dívky
3
2
0
1
0
0
2
4
6
18

celkem
14

z toho dívky
6

Zápis do základní školy pro školní rok 2015/2016
Počet zapsaných žáků

celkem

Počet dětí s odloženou školní docházkou

1

0

z toho na základě rozhodnutí PPP psychologický vývoj dítěte

1

0

z toho na základě rozhodnutí SPC psychologický vývoj dítěte

0

0

z toho na základě vyšetření pediatra zdravotní stav dítěte

0

0

13
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Předpokládaný počet dětí v 1.třídě k 1.9.2015

Děti s dodatečně odloženou docházkou během 1.pololetí šk. roku 2014/2015
počet dětí:
0
z toho dívky
0
Důvody rozhodnutí :

Údaje o žácích, kteří dokončili povinnou školní docházku
ve šk. roce 2014/2015
Gymnázium
střední odborná škola
SOU s maturit. zk.
SOU
pracovní poměr
jiné
celkem

z 9.ročníku ZŠ
celkem
z toho dívky
1
0
2
1
0
0
4
0
0
0
0
0
7
1

z nižšího ročníku ZŠ
celkem
z toho dívky
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
2
1

Další údaje – kontroly, stížnosti
Údaje o kontrolách
Kontrola
Kontroly provedené státní správou
Kontroly provedené zřizovatelem
Kontroly provedené ČŠI
Kontroly ostatní
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
Pokračování v základním vzdělávání
Povolení opakování ročníku
Předčasné přijetí k základnímu vzdělávání
Nepřijetí k předčasnému přijetí
k základnímu vzdělávání

Počet
1
2
0
0

Počet
1
13
0
12
0
0
0
1
1
0
0

Stížnosti
Dořešené stížnosti
ředitelem školy
zřizovatelem

Počet
0
0

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

Hodnocení prospěchu
Počet žáků
Prospělo s
celkem
z toho dívky vyznamenáním
11
6
11
13
6
11
10
3
8
10
2
6
10
4
6
8
3
3
7
4
2
11
6
1
6
1
1

Prospělo

Neprospělo

0
1
2
4
4
5
5
9
4

0
1
0
0
0
0
0
1
1

Hodnocení chování
Ročník
Počet žáků
2.stupeň z
3.stupeň
chování
z chování
1.
0
0
2.
0
0
3.
0
0
4.
0
0
5.
0
0
6.
0
0
7.
0
0
8.
0
0
9.
0
0

Soutěže a olympiády garantované MŠMT
Olympiáda - zeměpis - školní, okresní, krajské kolo (9.místo)
- chemie – školní kolo a okresní kolo (3.místo)
- fyzika - školní, okresní kolo (3.místo)
- anglický jazyk – školní kolo
Archimediáda – školní a okresní kolo (3.místo)
Dopravní soutěž - školní a okresní kolo
Konverzační soutěž NJ (7.místo)
Eurorebus – 1. a 2.korespondenční kolo, krajské kolo (8., 10.místo)
Soutěže vyhlašované mimo garance MŠMT
Výtvarné soutěže
- Příroda Blatenska – Zvířátka, kde bydlíte
- Obrázkový slovník
- Malovaný venkov (MŠ 1.místo)
- Sponge Bob v legrační situaci
- DDM Lanškroun – Kreslíme a malujeme zelenou barvou
- Lidice – Světlo
Pexesiáda
Naše obec
Šipkovaná s úkoly
Smyslové hry a soutěže
Drakiáda
Člověče, nezlob se

Recyklohraní
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 vzdělávacími institucemi.


Hana Stichenwirthová

- Rozvoj počítačové gramotnosti na českých
školách (4 semináře)
- Velikonoce – zvyky a tradice



Antonín Holub



Monika Vilítová



Marie Burianová

- Rozvoj počítačové gramotnosti na českých
školách (4 semináře)
- Národní systém inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy v České republice
- Katalog podpůrných opatření a jejich dopad do
praxe škol a školských poradenských zařízení
- Zákony a vyhlášky
- Instruktor školního lyžování
- Rozvoj počítačové gramotnosti na českých
školách (4 semináře)
- Hudební výlet do ZOO
- Rozvoj počítačové gramotnosti na českých
školách (4 semináře)



Olga Řehořová

- Rozvoj počítačové gramotnosti na českých
školách (4 semináře)



Romana Jedličková




Hana Kočovská
Lenka Ježková



Jana Španihelová



Martina Hovorková



Martina Švejdová




Zuzana Málková
Jana Tetourová

- Rozvoj počítačové gramotnosti na českých
školách (4 semináře)
- Školní poradenství – Jiné dítě ve vaší třídě
- Rozvoj počítačové gramotnosti na českých
školách (4 semináře)
- Školní poradenství – Jiné dítě ve vaší třídě
- Hudební výlet do ZOO
- Rozvoj počítačové gramotnosti na českých
školách (4 semináře)
- Instruktor školního lyžování
- Řemesla a povolání s hudbou a pohybem
- Podpora pedagogů při realizaci školských
vzdělávacích programů v MŠ
- Rozvoj počítačové gramotnosti na českých
školách (4 semináře)
- Celostátní setkání asistentů pedagoga
- Hygienické minimum a zásady aplikace
výživových norem

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
ZŠ a MŠ 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 kladen 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 s účastí veřejnosti:
- Dny otevřených dveří v ZŠ, ŠD a MŠ spojené s tvořivou dílnou
- vystoupení dětí MŠ na OÚ Bělčice při výročních svatbách a jiných
slavnostních příležitostech
- Drakiáda v ŠD
- Školní akademie
- Letní sportovní olympiáda v MŠ
- Rozsvícení vánočního stromku
- Dětská pouť k MDD v MŠ
- Spolupráce se SPOZ při OÚ Bělčice
- Spolupráce se Sokolem Bělčice při pořádání zábavných a sportovních akcí
- Vánoční program pro důchodce ZD Bělčice
- Vítání prvňáčků na OÚ Bělčice
- Rozloučení s vycházejícími žáky na OÚ Bělčice
- Rozloučení s předškoláky na OÚ Bělčice
- Besídka ke Dni matek v MŠ
Zájmové kroužky organizované školu:
- logopedie
- mažoretky
- anglický jazyk
- chovatelský kroužek
Jednotlivé kroužky navštěvovalo v průměru 8 dětí.
Základní škola spolupracuje s JS Bělčice a OÚ Bělčice při pořádání jezdeckých závodů. Ve
spolupráci s Autoklubem Bělčice pomáhá v pořádání motokrosových závodů - „Bělčické
višňovky“. Spolupracuje s obecním úřadem, SPOZ a Sokolem Bělčice na akcích, které v obci
pořádají.
Pedagogický sbor školy publikuje v regionálním tisku a na internetu o životě školy, historii
obce, školy a významných osobnostech obce. Učitelky mateřské školy prezentují práci MŠ
v regionálním tisku.
Základní škola vydává vždy u příležitosti konce školního roku tématicky zaměřený sborník.
Unie rodičů spolupracuje při zajišťování vedení zájmových kroužků a pomáhá se
spolufinancováním akcí pořádaných školou.

Mateřská škola pravidelně spolupracuje se SPOZ při OÚ Bělčice, kde děti vystupují u
příležitosti vítání nových občánků a výročních svateb.

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014/2015 nebyla na škole provedena inspekční činnost ČŠI.

9. Základní údaje o hospodaření
Rozbor hospodaření za rok 2014
Dotace ze státního rozpočtu
Přímé náklady na vzdělávání:
z toho:
mzdy
fond kulturních a sociálních potřeb
sociální zabezpečení a politika zaměstnanosti
zdravotní pojištění
OOPP
cestovné
další vzdělávání pedagogických pracovníků

6 109 000,00
4 439 000,00
44 430,73
1 109 756,00
399 479,00
5 632,00
5 100,00

plavání

11 242,00

učebnice a školní pomůcky

86 549,00

pojistné z tit. odpov. organizace

334,27

náhrady za nemoc

4 085,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

3 392,00

Dotace Jihočeský kraj, MŠMT, EU
EU - "Rozvoj počítačové
gramotnosti na českých
školách

z
toho:

poskytnuto
SR
EU
celkem

245 700,00
245 700,00

čerpáno
SR
EU
celkem

33051
Zvýšení platů
pedagogických pracovníků
regionálního školství v roce
2014

33052
Zvýšení platů
pedagogických pracovníků
regionálního školství v roce
2014

z
toho:

z
toho:

33047
Podpora výuky vzdělávacího z
oboru Další cizí jazyk RVP
toho:
pro ZV v roce 2014

40 500,00
40 500,00

převedeno

205 200,00

poskytnuto
platy
sociální zabezpečení a politika zaměstnanosti
zdravotní pojištění
fond kulturních a sociálních potřeb
dorovnání
čerpáno

13 964,00
10 344,00
2 586,00
931,00
103,44
0,44
13 964,00

poskytnuto
platy
sociální zabezpečení a politika zaměstnanosti
zdravotní pojištění
fond kulturních a sociálních potřeb
dorovnání
čerpáno

poskytnuto
čerpáno

-

36 164,00
26 788,00
6 697,00
2 411,00
267,88
0,12
36 164,00

2 800,00
2 800,00

Dotace Obecního úřadu Bělčice
Dotace OÚ Bělčice
z
toho:
ochranné pomůcky
prádlo, oděv a obuv

2 100 000,00 Kč
3 049,00

léky a zdravotnický materiál

-

knihy, učební pomůcky, tisk

5 614,75

spotřeba materiálu ostatní
voda
elektrická energie

174 394,46
46 189,00
395 997,00

služby telekomunikací a radiokomunikací

37 700,36

ostatní služby

82 716,63

preventivní prohlídky zaměstnanců
opravy a udržování
povinné pojistné na urazové pojištění
platy zaměstnanců

325 374,37
14 480,73
351 026,00

pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na pol. zam.

87 755,00

povinné pojistné na zdravotní pojištění

31 592,00

nájemné za nájem s právem koupě

3 071,00

drobný dlouhodoby hmotný majetek

32 028,00

plyn
poštovné

125 144,00
1 596,00

poplatky za internet

15 513,00

nájemné

55 812,00

služby zpracování dat
ostatní nákupy j.n.
zaplacené sankcesouvisející s nákupy
převody FKSP
odpisy (převod do investičního fondu)
náhrady mezd v době nemoci

149 231,00
4 818,00
3 510,70
120 300,00
-

ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

2 000,00

neinvestiční náklady

7 336,00

služby, školení a vzdělávání
programové vybavení

23 751,00

opravné položky k pohledávkám - ŠJ, MŠ, ŠD

-

pseudopoložka

-

drobný dlouhodobý hmotný majetek

-

Tvorba a užití peněžních fondů
1.1.2014
Fond kulturních a
sociálních potřeb
Rezervní fond
Rezervní fond z ostatních
titulů
Investiční fond
Fond odměn

Tvorba

Čerpání
33 493,00

31.12.2014

45 762,33

48 612,43

36 903,40

77 999,09

5 248,00

237 840,00

37 888,00

205 200,00

252 324,00

120 300,00

100 000,00

272 624,00

40 000,00

10 000,00

-

-

60 881,76
114 902,49

50 000,00

Rekapitulace
Rekapitulace nákladů na provoz zařízení
spotřeba materiálu

933 220,91

spotřeba energie

597 255,00

opravy a údržba

425 374,37

cestovné
ostatní služby

496 433,99

mzdové náklady

4 861 243,00

zákonné sociální pojištění

1 651 407,00

jiné sociální pojištění

14 815,00

zákonné sociální náklady

53 712,43

náklady z drobného dlouhodobého majetku

35 420,00

ostatní náklady z činnosti
odpisy DNM a DHM

9 336,00
120 300,00

tvorba a zúčtování opravných položek

-

náklady z vyřazených pohledávek

-

Náklady celkem

9 198 517,70

Rekapitulace dotací a výnosů na zařízení
tržby z prodeje a služeb
výnosy z pronájmu
jiné výnosy z vlastních výkonů
výnosy z prodeje DNM
výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
čerpání fondů
úroky
ostatní výnosy z činnosti

535 331,36
6 000,00
66 650,00
990,00
2 000,00
137 888,00
12 976,29
229 954,00

příspěvky a dotace na provoz

8 302 428,00

Výnosy a dotace celkem

9 294 217,65

Hospodářský výsledek za rok 2014

95 699,95

10.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

11.9.2015
11.9.2015

Výroční zpráva byla projednána se zřizovatelem na schůzi zastupitelstva Města Bělčice
Výroční zpráva byla projednána ve Školská radě dne:

14.9.2015

