Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres Pelhřimov,
příspěvková organizace

Výroční zpráva
o činnosti školy za
školní rok 2016/17

Úvod
Školní rok 2016/2017 začal obvyklým způsobem, kdy jsme 1. září přivítali v naší
základní škole 15 žáků, kteří splnili veškeré podmínky pro přijetí k základnímu vzdělávání. O
odklad povinné školní docházky zažádali a bylo jim vyhověno čtyři zákonní zástupci. Školní
vzdělávací program „Každé dítě má právo na úspěch“ byl rozšířen o nové podmínky ve
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – inkluze a žáků mimořádně
nadaných dle novely zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Ustálený pedagogický sbor byl doplněn paní Mgr. Ludmilou Brožovou, která zajistila
výuku předmětů Vlastivěda, Přírodověda, Prvouka, Angličtina. Paní učitelka má aprobaci na
3. stupeň škol, ale během školního roku začala studovat rozšířené doplňující studium pro 1.
stupeň ZŠ. V souvislosti s inkluzí zastávala paní učitelka i funkci asistenta pedagoga.
Během celého školního roku probíhaly všechny tradiční akce pořádané školou, DDM
Pelhřimov a zřizovatelem – obcí Rynárec, kterých se aktivně účastnili žáci a pedagogové
školy. Celkový přehled akcí je součástí přílohy výroční zprávy. Z úspěchů je třeba zmínit 3.
místo v okresní soutěži Mladý zdravotník, kde naši reprezentanti opět dokázali konkurovat
mnohem větším školám.
Žáci 5. ročníku se na konci školního roku zúčastnili celoplošného testování žáků ČŠI.
Výsledky ukazují, že je prostor na zlepšování, ale je nutné, aby se do tohoto procesu stejnou
měrou vložily všechny strany podílející se na výchovně vzdělávacím procesu, tedy žák, učitel,
rodič. Škola nechala firmou SCIO vytvořit tzv. Mapu školy. Jednalo se o anonymní šetření
mezi rodiči, žáky a pedagogy. Výsledky nás jako základní školu na základě názorů rodičů,
žáků a pedagogů řadí mezi lepší polovinu všech dotazovaných škol. Výsledky v příloze.
Od 1. září 2016 je škola zapojena do projektu Moderní vzdělávání v Rynárci, který je
spolufinancován Evropskou unií, se zaměřením především na zlepšení a zvýšení kvality
vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Konkrétně: v MŠ celý školní
rok působila chůva, která pomáhala při vzdělávání nejmenších tedy dvouletých dětí. Doplnila
tak pedagogický sbor, který měl při práci s těmito dětmi ztížené podmínky. Neméně důležitou
částí projektu je i další vzdělávání pedagogů a seznamování se s novými metodami práce.
Paní učitelky se během těchto dvou školních roků musí účastnit jednotlivých odborných
seminářů zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost – 32 hod, inkluzi – 16
hod, osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 48 hod, práce pedagoga s dvouletými dětmi 72
hod. To vše je rozloženo na 24 měsíců. Součástí projektu jsou rovněž odborné tematické
setkávání odborníků ve školství s rodiči. To vše kladlo a ještě bude klást zvýšené nároky na
jejich práci a časovou vytíženost.
Podobně je tomu i na škole základní. Od 1. 10. 2016 zde působila školní asistentka, která
měla za úkol pomáhat při komunikaci mezi rodinou a školou, se zařazováním žáků do
školního prostředí, s organizačními činnostmi a s administrací, tak aby učitel získal více času
na individuální práci se žáky. Dále byly vytvořeny pracovní skupiny pro žáky ohrožené
školním neúspěchem, se kterými se v průběhu 6 měsíců pracovalo 1 hodinu nad rámec jejich
rozvrhu. Žáci si mohli procvičit, prohloubit a zopakovat probírané učivo, aby mohli dosahovat
lepších studijních výsledků. I pedagogové v základní škole absolvovali nebo budou
absolvovat další vzdělávání pedagogů, které zahrnuje čtenářskou gramotnost a cizí jazyky –

32 hod, vzdělávání zaměřené na inkluzi - 96 hod, vzdělávání celého pedagogického sboru
zaměřeného na inkluzi – 8 hod a samozřejmě také odborné tematické setkávání odborníků ve
školství s rodiči. Z toho naprosto jasně vyplývá, že pedagogický sbor (MŠ i ZŠ) v našem
složení má velmi málo času na regeneraci a odpočinek.
Co se týká technického stavu budovy, začal školní rok 2016/2017 zahájením provozu
kompletně opravené školní kuchyně. Některé ne úplně dotažené záležitosti (obklad jídelny,
odvětrání kuchyně, vodovodní kohoutky) byly řešeny během školního roku. Ale mohu říci, že
provozní část budovy je nyní na výborné úrovni. Během hlavních prázdnin byly vybíleny 2
učebny firmou Hindra malířství a nalepeno 25 m korkových nástěnek a namontováno 60 m
dřevěných lišt kolem nich (vlastními silami). Celkový stav budovy a víceúčelového
venkovního hřiště a okolí však vyžaduje již větší zásah. Neustále protéká strop v tělocvičně
školy (zdvíhání a rozlézání parket) a není tak docílena bezpečnost žáků při hodinách tělesné
výchovy. Technický stav venkovní terasy rovněž nezaručuje bezpečnost žáků a zaměstnanců
školy, otevřený areál umožňuje volný přístup osob jak během vyučování, tak v odpoledních
hodinách či během dní volna a školních prázdnin (demontáž některých herních prvků, rozbité
lahve, ohniště mimo vyhrazený prostor, psí výkaly v pískovišti a doskočišti, nedopalky,
přítomnost psů). Revize elektrického zařízení, která proběhla o hlavních prázdninách,
doporučila nutnost výměny stávajícího elektrického rozvaděče a postupnou výměnu hliníkové
elektroinstalace. I stav vodovodního porubí úplně nesplňuje hygienické standardy (kapající
baterie, ve všech místnostech pouze studená voda). Jedná se o větší finanční zatížení, které by
se mělo roztáhnout do většího časového úseku. Ale je podle mého názoru nutné, neboť i
celkový vzhled a technické zázemí školy hraje dnes již velmi důležitou roli při zájmu rodičů
přihlásit své dítě k základnímu vzdělávání na naší škole. V současné době navštěvuje naši
školu 30 místních a 33 dojíždějících žáků. Při ztrátě těchto přespolních dětí (patří spádově do
pelhřimovských škol = bezproblémový přestup do 6. ročníku) by došlo k rapidnímu úbytku
naplněnosti školy.
Velké poděkování patří zřizovateli za uskutečnění realizace výstavby nové mateřské
školy, která započala v během hlavních prázdnin. Tato stavba rozhodně zlepší podmínky
předškolního vzdělávání jak pro děti, tak pro učitele.

Mgr. Peroutka Tomáš
ředitel školy

Schváleno Školskou radou dne 25. 10. 2017
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1. Základní údaje o škole
Název školy

Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres
Pelhřimov

Adresa školy

Rynárec 140, 394 01 Rynárec

IČ

709 817 52

Bankovní spojení

621739369/0800

Telefon

ZŠ 565 382 305
MŠ 565 382 340

E-mail

info@zsrynarec.cz

Internetová adresa

www.zsrynarec.cz

Právní forma

příspěvková organizace

Zřizovatel
Vedoucí a hospodářští pracovníci

Obec Rynárec
Ředitel: Mgr. Peroutka Tomáš
Zástupce ředitele: Mgr. Pípalová Dana
Vedoucí učitelka MŠ: Borková Jaroslava
Vedoucí školní jídelny: Vlková Radka
Ekonom a pokladní: Vlková Radka

Ostatní pedagogičtí pracovníci

Učitelé ZŠ:

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací
listiny)

Mgr. Sochorková Dana
Mgr. Reichlová Renáta
Mgr. Brožová Ludmila
Vyučující náboženství: Mgr. Pechová Hana
Učitelky MŠ: Gebarovská Jana
Maršíková Martina
Chůva : Kubů Jitka
Asistentka pedagoga: Mgr. Brožová Ludmila
Školní asistentka: Klubalová Hana
Vychovatelka ŠD: Dejmková Andrea,
Mgr. Minářů A. na RD
Kuchařky: Hašková Pavla, Šlechtová Jana
Uklízečky a domovnice: Hypšová Eva,
Vlková Pavla
Organizace zajišťuje předškolní vzdělávání,
základní vzdělávání a školní stravování

Součásti školy

Kapacita

Základní škola

110

Mateřská škola

40

Školní družina

55

Školní jídelna

300

Ostatní nepedagogičtí pracovníci

1

2. Personální údaje
2.1

2.2

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk

muži

ženy

celkem

do 20 let

0

0

0

21 – 30 let

0

1

1

31 – 40 let

0

2

2

41 – 50 let

1

8

9

51 – 60 let

0

4

4

61 a více let

0

0

0

celkem

1

15

16

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Dosažené vzdělání

muži

ženy

celkem

Základní

0

0

0

Vyučen

0

1

1

Střední odborné

0

3

3

Úplné střední

0

7

7

Vyšší odborné

0

0

0

Vysokoškolské

1

4

5

celkem

1

15

16

2

2.3

Přehled pedagogických pracovníků podle aprobovanosti
Jméno a příjmení

aprobace - specializace

Mgr. Dana Pípalová

1. stupeň

Mgr. Tomáš Peroutka

1. stupeň

Mgr. Renáta Reichlová

2. stupeň

ruština, On

diagnostika a
nápravy SPU

1. stupeň

2.4

Mgr. Dana Sochorková

1. stupeň

tělesná výchova

Mgr. Ludmila Brožová

3. stupeň

biologie, zeměpis

Zařazení pracovníků do platových tříd
Platová třída

Počet zařazených pracovníků

1

0

2

0,281

3

2,485

4

1

5

0

6

0

7

0

8

1,75

9

2,5

10

1

11

0

12

3,6

13

1

celkem

13,616
3

3. Vzdělávací program školy
3.1.

Pro všechny třídy platí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Každé dítě má právo na úspěch“, platný od 1. 9. 2007

3.2

Nepovinné předměty a zájmové útvary

Název nepovinného předmětu a
ŠD II. oddělení ( zájmové útvary)

Počet žáků

Náboženství

16

Anglický jazyk – 1. ročník

15

Anglický jazyk – 2. ročník

11

Zdravotnický kroužek

10

Aerobik

20

Flétny 1. - 2. ročník

14

Flétny 3. – 5. ročník

9

Sportovní kroužek 1. – 5. ročník

28

4

4. Počty žáků
4.1

Počty žáků základní školy

Třída

4.2

počet žáků

z toho chlapců

1.

15

4

11

2.

11

7

4

3.

7

3

4

4.

15

9

6

5.

16

8

8

Celkem

64

31

33

Žáci přijatí do vyššího ročníku jiné základní školy nebo víceletého gymnázia

Počet žáků 5. ročníku

přijatí do jiné ZŠ

16

4.3.

do víceletého gymnázia

15

1

Žáci přijatí do stejného ročníku z jiné základní školy

Počet žáků přijatých

z jiné ZŠ
0

4.4

z toho dívek

0

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy

počet prvních tříd
1

počet dětí přijatých do první třídy
15

počet odkladů
4

5

4.5

Počet žáků mateřské školy

Třída

4.6

počet žáků

z toho chlapců

z toho dívek

1.

16

16

10

2.

19

10

9

celkem

35

16

19

Počet žáků přijatých do mateřské školy

počet odchozích žáků

počet žáků přijatých

15

11

6

5. Hodnocení žáků
5.1

Celkové hodnocení žáků - prospěch

třída

prospěli s
vyznamenáním

prospěli

neprospěli

průměr

1.

15

0

0

1,000

2.

7

4

0

1,312

3.

6

1

0

1,268

4.

11

4

0

1,400

5.

11

5

0

1,425

celkem

50

14

0

1,281

5.2
třída

5.3
třída

Výchovná opatření – pochvaly
pochvala třídního učitele

udělena za

0

0

Výchovná opatření – napomenutí a důtky, snížená známka z chování
napomenutí
třídního učitele

důtka třídního
učitele

důtka ředitele
školy

snížená známka z
chování

1.

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

3.

1

0

0

0

4.

1

0

0

0

5.

0

0

0

0

7

5.4

Počet omluvených a neomluvených hodin

třída

počet
omluvených
hodin

průměr na žáka
třídy

počet
neomluvených
hodin

průměr na žáka
třídy

1.

471

31,400

0

0

2.

329

29,909

0

0

3.

203

29,000

0

0

4.

358

23,867

0

0

5.

674

42,125

0

0

celkem

2035

31,260

0

0

8

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
jméno učitele

počet
hodin

název akce

datum

školicí
středisko

Maršíková Martina

Rozvoj grafomotorických
dovedností, odstranění
graf.obtíží

1.11.2016

Vysočina
Education

Borková Jaroslava

Rozvoj grafomotorických
dovedností, odstranění
graf.obtíží

1.11.2016

Vysočina
Education

Borková Jaroslava

Zápisy do 1. tříd
z různých úhlů pohledu

14.11.2016

Mgr. Bínová
L.

Peroutka Tomáš

4

Software Bakaláři

10.1.2017

Služba škole
MB

Borková Jaroslava

3

Aktuální informace
k předškolnímu
vzdělávání

17.1.2017

NIDV Jihlava

Reichlová Renáta

8

Rozvoj předčíselných a
matematických představ
a dovedností
v předškolním věku

8.3.2017

Vysočina
Education

Peroutka Tomáš

3

Informační seminář o
způsobu vykazování
údajů o podpůrných
opatřeních

3.4.2017

NIDV Jihlava

Sochorková Dana

8

Učíme efektivně, učíme
Clilem I.

6.4.2017

Vysočina
Education

Sochorková Dana

32

Metodika Sfumato

květenčerven 2017

ABC MUSIC

Pedagogický sbor

4

Vzdělávání
pedagogického sboru
zaměřené na inkluzi I.
část

16.5.2017

Vysočina
Education

9

Maršíková Martina

16

Čtenářská
pregramotnost

26.4.2017

IT ve Skole.cz

Gebarovská Jana

23

Příprava předškoláka na
úspěšný start do ZŠ

březenduben 2017

NIDV Jihlava

Borková Jaroslava

Základní postupy při
aktualizaci ŠVP v MŠ

NIDV Jihlava
27.6.2017

Sochorková Dana

5

Vzrůstající agresivita a
agresivní chování u dětí a
žáků

30.8.2017

NIDV Jihlava

Brožová Ludmila

5

Vzrůstající agresivita a
agresivní chování u dětí a
žáků

30.8.2017

NIDV Jihlava

10

7. Zájmové vzdělávání – školní družina
7.1

Školní družina

Oddělení

Počet žákůpravidelná docházka

Počet žákůnepravidelná
docházka

Počet vychovatelů
ŠD

1.

55

8

1

2.

9-28

0

4

7.2

Materiálně technické vybavení

Prostory školní družiny

Školní družina, třídy, hrací plocha s kobercem, tělocvična,
hřiště, hrací prvky na dětském hřišti

Vybavení školní družiny

Stolní společenské hry, stavebnice, audiovizuální technika,
sportovní náčiní, stolní fotbal, kulečník, televizor, časopisy

8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Speciální vzdělávací
potřeby

Počet žáků

Individuální nebo
skupinová integrace

Individuální
vzdělávací plán

Zdravotní
znevýhodnění

6

6

6

Sociální
znevýhodnění

0

0

0

S žáky je pracováno jednu hodinu týdně nad rámec běžné výuky, v rámci povinné výuky dle
individuálního vzdělávacího plánu.
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9. Prevence rizik a školní úrazy
9.1

Počet úrazů

Počet záznamů v knize úrazů

2

Počet odeslaných záznamů o úrazech

2

9.2

Vyhodnocení úrazů

Místo úrazu

Počet úrazů

V hodinách tělesné výchovy

0

V ostatních vyučovacích předmětech

0

Výlety a exkurze

0

Plavání

1

Přestávky

0

Školní družina

1

Jiné

0

9.3

Prevence rizik

Opatření, které škola přijala ke snížení počtu školních úrazů:
Bylo provedeno poučení žáků o opatrnosti a bezpečnosti při hodinách tělesné výchovy a
chování v době přestávek a v pobytu ve školní družině.
9.4

Pracovní úrazy

Počet pracovních úrazů

0
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10.

Spolupráce s rodiči

Formy spolupráce

komentář

Školská rada

zasedání 2x ročně

SRDPŠ

finanční pomoc při akcích pro žáky

Třídní schůzky

2x ročně

Konzultace s rodiči

dle potřeby obou stran

Školní akce pro rodiče

Školní akademie
Pracovní dílny
Svátek slabikáře
Svátek vyjmenovaných slov
Maškarní karneval
Možnost účastnit se výuky
Den matek
Sportovní odpoledne
 florbálek s tatínky
 fotbálek s tatínky
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11.

Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho
prostředků

11.1

Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

Ukazatele stanovené
krajským úřadem

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách)

Stav k 31.12.2016

Přímé NIV celkem

5 250 439,00

5 250 439,00

z toho platy 3 582 538,00

3 582 538,00

z toho OON 215 000,00

215 000,00

Limit počtu zaměstnanců 12,82

12,82

Odvody 1 291 523,00

1 250 966,00

FKSP 53 023,00

53 850,00

ONIV 108 355,00

148 085,00

Prostředky poskytnuté a
stanovené zřizovatelem

Stanoveno rozpočtem

Příspěvek NIV 918 798,00

Dotace Zvýšení platů
pracovníků regionálního
školství UZ 33052
NIV celkem

Stav k 31.12.2016

918 798,00

Stanoveno rozpočtem

Stav k 31.12. 2016

130 169,00

130 169,00

Platy

96 06600

96 06600

Odvody

32 662,00

32 662,00

FKSP

1 441,00

1 441,00
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Dotace Zvýšení platů
pedagogických pracovníků
regionálního školství UZ
33061
NIV celkem

11.2

Stanoveno rozpočtem

Stav k 31.12. 2016

613 656,00

539 319,00

Plnění dalších ukazatelů rozpočtu

Prostředky

Stav k 1.1.2016 Tvorba

Čerpání

Stav
k 31.12.2016

Peněžní fondy - FKSP

26 937,04

56 394,00

55 361,00

27 970,04

Fond odměn

16 330,01

0,00

0,00

16 330,01

Fond rezervní
z hospodářského
výsledku

90 265,31

269,64

0,00

90 534,95

Fond investiční

357 667,02

565 287,00

258 710,00

154 254,02

Fond EU rezervní

2,00

74 355,00

74 355,00

2,00
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12.
12.1

Materiálně-technické podmínky

Materiálně- technické podmínky ke vzdělání

Prostředí, prostory a vybavení školy

komentář

Budovy, učebny a další místnosti

Budovy, učebny a další místnosti jsou
v relativně dobrém stavu. V dohledné době
je třeba řešit opravu střech na celém
objektu (prvotně tělocvična a školní
jídelna), výměnu stávajících železných dveří
(u tělocvičny), výměnu elektroinstalace,
venkovní dlažby, opravu školního hřiště,
zabezpečení vstupu do areálu školy

Členění a využívání prostoru ve škole

Škola je členěna na pavilon školy, tělocvičnu,
školní jídelnu a hospodářské místnosti, škola
je bezbariérová.

Odborné pracovny

Je k dispozici počítačová učebna financovaná
z prostředků EU, daru Divadelního spolku a
nenárokovaných rozpočtových prostředků
zřizovatele

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

Sportovní areál je tvořen terasou
s ohništěm, hřištěm na kopanou, pískovým
doskočištěm, stolem na pink ponk a
zahradou s herními prvky pro děti

Vybavení učebními pomůckami, hračkami

Škola je na slušné úrovni vybavena učebními
pomůckami, včetně audiovizuálních a třemi
interaktivními tabulemi

Vybavení žáků učebnicemi

Učebnice jsou nové nebo jsou jejich řady
pravidelně aktualizovány dle potřeby ŠVP

Dostupnost pomůcek, techniky a
informačních zdrojů

K dispozici je žákovská knihovna, po
domluvě s pedagogem učebna PC
s přístupem na internet
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13.

13.1

Výsledky inventarizace majetku

Inventarizovaný majetek

Druh majetku

Inventarizace ke dni

Celková hodnota
k 31.12.2016

Svěřený majetek - budova

31.12.2016

0,00

Svěřený majetek - zařízení

31.12.2016

60 863,00

Pozemky

31.12.2016

0

Drobný nehmotný majetek

31.12.2016

51 030,00

Hmotný majetek do 3 000,-

31.12.2016

146 341,85

Drobný hmotný majetek
3 000 – 40 000,-

31.12.2016

1 966 279,17

Nehmotný majetek
v operativní evidenci

31.12.2016

5 950,00

Materiálové zásoby

31.12.2016

27 498,76

Ceniny

31.12.2016

0

Pokladní hotovost

31.12.2016

4154,00
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13.2

Závěry inventarizace

Datum inventarizace

řádná k 31. 12. 2016

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý
majetek – způsob naložení

předáno do sběrného dvora

Inventarizační rozdíly

nebyly

Zjištěné nedostatky

nebyly

Návrh inventarizační komise na vypořádání
inventarizační rozdílů

nebyly

Složení inventarizační komise

Mgr. Pípalová Dana, Vlková Radka

Zpracoval:
str. 1 – 5, 7 – 13

Mgr. Peroutka Tomáš

str. 6

Borková Jaroslava

str. 14 - 18

Vlková Radka

Příloha č. 1

Mgr. Sochorková Dana

Příloha č. 2

Borková Jaroslava
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