Výroční zpráva
Základní školy a Mateřské školy Majdalena

Za školní rok 2017 -2018

Charakteristika školy

Základní škola je příspěvkovou organizací, která sdružuje základní školu, školní družinu,
školní jídelnu a mateřskou školu. Zřizovatelem školy je Obec Majdalena. Základní

a

Mateřská škola Majdalena byla Obcí Majdalena zřízena jako samostatný právní subjekt k datu
22.10.2002 s vymezením hlavního účelu ve zřizovací listině a v jejich dodatcích v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání. Zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení byl proveden rozhodnutím
MŠMT 1.1. 2005, škola jako právnická osoba byla do sítě škol zařazena 20.2. 1996.
Od 1.9.2016 je školou dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.
IČO právního subjektu je 71002189
Velikost školy: základní škola má kapacitu 35 žáků
mateřská škola má kapacitu 25 dětí
školní družina má kapacitu 35 žáků
školní jídelna má kapacitu 60 jídel
Škola je umístěna na nefrekventované místní komunikaci a je snadno dostupná ze železniční i
autobusové zastávky.
Škola spolupracuje s Obcí Majdalena, se Sborem dobrovolných hasičů Majdalena, školskou
radou, rodiči dětí a s dobrovolníky z řad občanů obce Majdalena ,se Sloupárnou Majdalena
s Házenou Třeboň, Základní školou a Mateřskou školou Lužnice a se Základní školou a
Mateřskou školou Novosedly nad Nežárkou.
Vybavení školy: Od roku 1998 škola prošla celkovou rekonstrukcí. Na budově školy byla
vyměněna střecha, vsazena nová eurookna, dveře, nové rozvody plynového topení, nové
podlahy, opravena a penetrována fasáda, opravena a nově vybavena tělocvična, celkově
zrekonstruováno bylo sociální zařízení a kuchyně školní jídelny. Třídy jsou vybaveny
počítači, interaktivními tabulemi a novými lavicemi. Šatna ve škole a školní jídelna je nově
vybavena.
Škola má v užívání travnaté hřiště a školní zahradu. V MŠ byla nově postavena a vybavena
šatna a nové sociální zařízení odpovídající kapacitě MŠ. MŠ byla vybavena novým nábytkem
a novými hračkami a v roce 2017 zde bylo vybudováno nové dětské hřiště. Do školy byly

v roce 2011 zakoupeny dvě interaktivní tabule z dotačního programu ESF - Investice do
rozvoje vzdělávání. Škola se účastní projektů: Z výzvy OP VVV „Podpora škol formou
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I“, Ovoce a zelenina do škol , obědy pro
děti a podpora výuky plavání v základních školách.
Základní škola v Majdaleně patří mezi menší malotřídní školy. Na škole jsou žáci pěti
ročníků. Při škole pracuje školní družina . Školu ve školním roce 2017/18navštěvovalo 22
žáků. V letošním roce navštěvuje školu 24 žáků. Po stránce prostorové, vybavení pomůckami
a materiály je škola na velmi slušné úrovni. Má malou, počtu dětí vyhovující tělocvičnu.
Jelikož žijeme uprostřed nádherné a čisté přírody, často cvičíme na školním hřišti. Školní
kuchyně je zrekonstruovaná, ve školní jídelně jsou nové podlahy i nábytek.

Základní údaje o škole
Název školy

Základní škola a Mateřská škola Majdalena

Adresa školy

Majdalena 21, 378 03

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

710 021 89

IZO

107 720 949

identifikátor školy

600 060 292

vedení školy

ředitelka: Mgr. Iva Koktavá

Kontakt

tel.: 384 787 117
e-mail: skola@zsmajdalena.cz

Název zřizovatele

Obec Majdalena

Adresa zřizovatele

Majdalena 78, 378 03

Kontakt

Tel.: 384 787 118

Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

25

Základní škola

35

Školní družina

35

Školní jídelna

60

základní údaje o součástech školy
Součást školy

Počet tříd/

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků

Počet žáků na

na třídu

pedagoga

oddělení
Mateřská škola

1

25

25

12,8

1. stupeň ZŠ

2

24

12

9

Školní družina

1

24

24

24

Školní jídelna

x

49

X

X

Údaje o školské radě
Datum zřízení

12.12.2005

Počet členů školské rady

3

Kontakt

Mgr.Jan Koktavý, Na Sadech 308,
379 01 Třeboň

Členové školské rady

Pavlína Švecová
Bohumila Bencsová
Mgr. Jan Koktavý

Vzdělávací koncepce školy:
Celá škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu – Zdravá škola rodinného typu,
schválený školskou radou 31.8.2007. Koncepce je zřejmá z hodnocení práce v dalších
kapitolách.
Mateřská škola pracuje podle vlastního předškolního výchovně-vzdělávacího programu.

Přehled pracovníků školy:
Na škole pracuje celkem 7 pracovníků. Z toho na ZŠ 4 učitelé ( 2,64 úvazku), učitelka
náboženské výchovy, 1 vychovatelka ŠD ( částečný úvazek 0,62 ), jedna uklízečka. ( částečný
úvazek 0,5 ). V MŠ pracují 2 učitelky ( 1,94 úvazku) a uklízečka (částečný úvazek 0,3 ). Ve
školní jídelně pak jedna pracovnice ( 1,1 úvazku ).

Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem

7

Počet učitelů ZŠ

4

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet učitelek MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

1

Přijímací řízení a zápis:
Do 1. třídy jsou děti zařazovány po řádném zápisu. Do všech tříd pak v případě přistěhování
do obvodu školy. V případě žádostí rodičů zařazujeme děti i z jiných školních obvodů.
V letošním roce jsme zapsali 3 nové žáky . Do školní družiny jsou děti zařazovány na
základě písemných žádostí rodičů, loni chodilo do ŠD 22 dětí. Do mateřské školy jsou děti
zařazovány rovněž po řádném zápisu.
Školku navštěvovalo 25 dětí. Počet žádostí v letošním školním roce nepřesáhl kapacitní
možnosti ŠD ani MŠ.

Zápis k povinné školní docházce
počet prvních

počet dětí přijatých

z toho počet dětí starších

počet odkladů

tříd

do prvních tříd

6ti let (nástup po odkladu)

pro školní rok
2015/16

1

3

1

4

Výsledky vzdělávání:
Společná příprava školního roku byla zahájena 23. 8. 2018 podle plánu hlavních úkolů.
Vzhledem k tomu, že rámcová příprava proběhla již v červnu, nevyskytly se závažnější
problémy v zahájení školního roku. Také příprava pomůcek a doplnění učebnic proběhly bez
větších problémů.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

1. stupeň

Počet

Prospělo

Neprospělo

žáků

s vyznamenáním

22

19

Počet žáků

Nehodnoceno

s dostatečnou
0

0

0

Přehled o chování
Počet

Pochval

Pochval

Napom.

Důtka

Důtka

2.

3.

žáků

a TU

a ŘŠ

TU

TU

ŘŠ

stupeň

stupeň

22

0

0

0

0

0

0

0

1. stupeň

Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň

Počet

Počet

Počet

Počet

omluvených

omluvených

neomluvených

neomluvených

hodin

hodin na žáka

hodin

hodin na žáka

1453

66

0

0

Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

-

-

Zrakové postižení

-

-

S vadami řeči

-

-

Tělesné postižení

-

-

S kombinací postižení

-

-

S vývojovými poruchami učení

.

-

Mimoškolní aktivity ZŠ:

V tomto školním roce byl ve škole veden čtenářský klub, který reaguje na nástup
moderních digitálních technologií a pasivní přístup dětí u nichž se snižují jazykové
dovednosti. V klubu se děti seznamovaly s novými knižními tituly, učily se číst
s porozuměním, poznávaly nové dětské spisovatele, rozšiřovaly si slovní zásobu a učily se
přemýšlet v souvislostech. Dalším úkolem bylo přivést děti zpět ke knize, do knihoven a
naučit je aktivnímu přístupu k informacím.
Ve stejné době mohly děti navštěvovat klub zábavné logiky a deskových her. Zde děti
řešily zábavnou formou problémové úlohy, rozvíjely geometrickou představivost a naučily se
pravidla velkého počtu deskových her.
V kroužku kopané chlapci i děvčata rozvíjeli své sportovní nadání. Učili se taktice,
přihrávkám, pravidlům této populární hry.
Dále měli možnost děti učit se hře na kytaru. Pro velký zájem musely být dvě skupiny,
kde se malí i velcí žáci seznamovali s notami, rytmizací a technikou hry na kytaru.
Na škole bylo také doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem. Cílem
této aktivity bylo podpořit tyto žáky a najít pro ně v malých počtech nejoptimálnější možnosti
k získání určitých dovedností a znalostí vycházejících z probírané látky.
Před vánoci si děti ze školky i žáci školy pod vedením paní učitelky připravili pásmo
písniček a představení pro své rodiče a prarodiče.
Dvakrát naší školu navštívila učitelka jógy Síta a učila děti správně dýchat a provádět cviky
na uvolnění, protažení a vnitřní prožívání.
V průběhu roku škola spolupracovala s jinými malotřídními školami a účastnila se turnaje
ve stolním tenise a retro her malotřídních škol.
Měli jsme možnost zhlédnout několik divadel, navštívilo nás i sférické kino.
Dvakrát nás navštívili házenkáři a snažili se nás nadchnout pro tuto hru.
V dubnu žáci se svými rodiči vysázeli sad ovocných stromků a keřů.
V květnu jsme absolvovali branný den se zaměřením na zdravovědu, orientaci v mapě i
v terénu a na překonávání přírodních překážek.
V červnu celá škola absolvovala týdenní plavecký výcvik v Lipně nad Vltavou.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ MAJDALENA 2017/2018
Září

- dlabání dýní
- pečení závinu s jablíčky ze zahrádek spojené s ochutnávkou
- divadelní představení – Jak měla koza ráda podzim

Říjen

Listopad

Prosinec

– výroba ovocného salátu, krájení ovoce
-

práce s dýhou – krmítka

-

pouštění draka

- divadelní představení „ V ZOO“
-

jóga v MŠ s lektorkou (děti velice bavilo, byly aktivní)

-

výroba adventního věnce a punčochy

-

divadelní představení „Vánoční kouzlo“

- mikulášská nadílka
-

pečení perníčků

-

fotografování dětí

-

vánoční nadílka

-

besídka v kulturním sále

-

ochutnávka cukroví od maminek u vánočního stromku a
vánoční čaj

Leden

- výzdoba šatny – ptáčci a krmítka
-

Únor

divadelní představení „Princezna na hrášku“

- divadelní představení Sluníčko „Pohádka o 12 měsíčkách“
-

nákup nového divadla – učitelky hrají divadlo Perníková chaloupka

-

výzdoba oken – vločky

-

výroba klaunského klobouku

-

karneval masek

Březen - MDŽ – výroba srdíček, scénické divadlo v ZŠ
-

zdobení kraslic + zápichy

-

setí osení

-

jóga s lektorkou

Duben - vyšetření zraku
-

dopravní výchova – závody na motorkách

-

sportovní dopoledne – překážková dráha, skákání v pytlích, „strachový“
pytel

-

kreslení na chodník křídami

Květen - výlet do Třeboně – prohlídka zámku, vláček Třeboňáček

Červen

-

divadlo v ZŠ

-

pečení buřtů na kempu k příležitosti MDD

- rozloučení s předškoláky – výroba ovocných pohárů
-

divadelní představení „ O pihatém nosánkovi“

-

sportovní dopoledne u kostela

Po celý rok děti s velkou chutí cvičily s pomůckami - míčky, drátěnky, míče, šátky,
kloboučky, geometrické tvary, tyče. Velmi rády též zpívaly za doprovodu kytary a ostatních
rytmických nástrojů. Po celý rok probíhala četba různých knih na pokračování. Předškolní
děti plnily každý den úkoly z pracovních listů a to s velkou snahou.
Ač po celý rok probíhala každodenní logopedická péče, nebyla vždy úplně úspěšná.

Výroční zpráva o činnosti školní družiny
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školní družinu 22 dětí, tzn. všichni žáci základní
školy. Během roku jsme se věnovali především týmové práci v kolektivu a budování přátelské
atmosféry ve škole a ve školní družině.
První týden probíhalo seznamování se žáky a hlavně stanovení pravidel chování ve družině,
povídání o bezpečnosti a stanovení cílů školní družiny.
Začátkem roku byla hlavní prioritou příprava a nácvik vánoční besídky, která proběhla 19. 12.
2017. Zde vystoupily nedříve děti z mateřské školy, poté společně se školáky zazpívaly jednu
vánoční koledu, a nakonec žáci ZŠ předvedli kromě zpěvu také operku O dvanácti měsíčkách.
Po Novém roce jsme do školní družiny nakoupili nové stolní deskové hry a knihy do školní
knihovny, které se v zimním počasí velice hodily. Mimo zimní sporty a stolní hry jsme se v
prvních měsících roku 2018 věnovali také výtvarným činnostem a kolektivním hrám
v tělocvičně.
V jarních měsících se pomalu družina přesouvala na školní zahradu, kde probíhaly různé
sportovní a odpočinkové aktivity. Děti se naučily poznávat určité léčivé byliny a jejich účinky.
Během projektového dne se pomocí hry naučily základy první pomoci při různých úrazech a
vše si vyzkoušely.
Na jaře nás přijela navštívit spisovatelka Klára Walker Smolíková, která se věnuje především
psaní dětské literatury, a udělala pro děti i pro rodiče zajímavou besedu o komiksech.
V létě jsme trénovali na retro hry, které proběhly v Základní škole v Lužnici.
Celý rok probíhal v rámci družiny sběr papíru, ze kterého jsme na činnost družiny vydělali ….
korun. Dále jsme se celý rok snažili udržovat okolí školy v pěkném stavu, což obnášelo
například zametání listí, sběr odpadků kolem školy a na zahradě, nebo odstraňování kamení a
spadaných větví ze školní zahrady.
Závěrem školního roku proběhlo vyhodnocení chování ve družině a všichni žáci dostali za své
chování nějakou odměnu.

Školní jídelna
Pracovala dobře

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
Náklady
z toho potraviny
spotřeba materiálu

342310

pro školní jídelnu

201362

spotřeba energie

207916

z toho: voda

22069

plyn

109361

elektřina

76486

opravy a udržování

65410

cestovné

7499

ostatní služby

122675

ostatní náklady
(pojištění)

11343
6780

Ostatní náklady-úč.558drobný hm.majetek
mzdové náklady celkem

386718

z toho

mzdové náklady

zákonné a sociální pojištění

908154

zákonné a sociální náklady- FKSP

67524

jiné ostatní náklady- Kooperativa
celkem

4631113

2891502

Výnosy
tržby z prodeje a služeb

úroky +ostat. výnosy

242488

z toho

stravné
školné MŠ

54950

školné ŠD

9350

94

příspěvky a dotace na
provoz a platy

4369690

**

jiné ostatní výnosy

22574

*

celkem

4634846
náklady

4631113
4634846

výnosy
3733
výsledek hospodaření za organizaci
*

Použití Rezervního fondu- dar na obědy dětí od Women for Women

** Příspěvky a dotace na platy celkem:
Z toho: obec
UZ 33052
UZ 33063
UZ 33073
UZ 33353

3929946,-Kč

250256
57628,238191,- (z toho 30 981,- na provoz)
17711,3366160,- (z toho ONIV 46 674,-Kč)

178188

Úkoly pro příští školní rok:
1. Za stěžejní úkoly školy považovat následující oblasti:
•

Pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem , rodiči , SHD Majdalena a TJ Sloupárna
Majdalena.

2. V důsledku personálních změn na škole zajistit:
•

Další vzdělávání paní vychovatelky Lenky Pumprové , učitelky Mgr. Renaty Kočí a
Mgr. Jana Koktavého – výchovného poradce.

3. Pečovat ve spolupráci se správními zaměstnanci zejména o vzhled tříd. Pravidelnou
kontrolou potlačovat projevy vandalismu a posilovat výchovnou činnost v péči o školní
majetek. V této oblasti využívat i spolupráce s rodiči.
4. Nadále prosazovat přístup všech vyučujících k dodržování diferencovaného přístupu
k žákům.
5. Ve spolupráci s odbornou logopedkou odstraňovat u dětí zjištěné nedostatky ve
výslovnosti a průběžně provádět poradenskou činnost pro rodiče, zejména v MŠ. Věnovat
se hlavně žákům 1. ročníku. – paní učitelka Hešíková.
6. V práci školní družiny se zaměřit na přípravu činností, které jsou pro děti zajímavé. Dále
rozvíjet zájmovou činnost dětí ve školní družině.
7. Realizovat prezentaci školy na veřejnosti. Veřejným vystoupením, ale ve větší míře i
výstavkami prací žáků pro veřejnost. Do této činnosti zapojit nejen MŠ a ŠD, ale ve větší
míře i ZŠ.
8. Nadále rozvíjet možnosti využití volného času žáků (spolupráce s organizacemi v místě)
jako jednu z forem prevence před škodlivými vlivy.
9. V kontrolní činnosti vedení školy věnovat zvýšenou pozornost úrovni tematického
plánování v jednotlivých předmětech v souladu s učebními osnovami předmětů a využitím
mezipředmětových vztahů.
10. Neustále zlepšovat skladbu jídelního lístku ve školní jídelně.

Poskytování informací
Výroční zpráva ZŠ a MŠ Majdalena o poskytování informací k 1.9.2016podle zákona č.
106/1999 Sb.
Počet písemných žádostí o informaci: žádné
Počet vyřízených žádostí:

žádné

Počet odvolání:

žádné

Úrazy
Ve školním roce 2017-18 nebyl v MŠ žádný úraz. V ZŠ byl jeden úraz – skřípnutý malíček
levé ruky do dveří.

3.9.2018

Mgr. Iva Koktavá
ředitelka školy

