ZÁKLADNÍ ŠKOLA SKALNÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
SPORTOVNÍ 260, 351 34 SKALNÁ, IČ 75006561, TEL. 736 481 606
E-MAIL: ZSSKALNA@ZSSKALNA.CZ

Výroční zpráva o činnosti školy
školní rok 2019/2020
Část I.
Základní údaje o škole

Název školy:

Základní škola Skalná, příspěvková
organizace
Sportovní 260, 351 34 Skalná
75006561
736 481 606
zsskalna@zsskalna.cz
www.zsskalna.cz
Město Skalná
Mgr. Radka Müllerová (do 31.8.2020)
Mgr. Martina Turečková (1. stupeň)
Mgr. Jana Brettlová (2.stupeň)
Mgr. Martina Turečková
Martina Kekulová – předsedkyně

Adresa školy:
IČ školy:
Telefonní kontakt:
e-mail:
Webové stránky školy:
Zřizovatel školy:
Ředitelka školy:
Zástupkyně ředitelky školy:
Výchovná poradkyně:
Složení školské rady:

Renata Kapicová (rodičovská kurie)
Jiří Mesner, Martina Turečková (pedagogická
kurie)
Radomil Gold, Tomáš Pěček (zástupci
zřizovatele)

Charakteristika školy:

Základní škola je plně organizovaná s jednou
třídou v každém ročníku a jednou přípravnou
třídou. Škola provozuje také školní družinu a
školní jídelnu.

Základní škola kapacita 270 žáků

Počet tříd

Počet žáků

Počet žáků na třídu

Přípravná třída

1

11

11

1. stupeň ZŠ

5

87

17,4

2. stupeň ZŠ

4

81

20,25

Celkem ZŠ včetně
přípravné třídy

9

177

19,6

Kromě uvedených počtů škola zajišťovala individuální vzdělávání dvou žáků na 1. stupni ZŠ podle §
41 zákona č. 561/2004 Sb. a dále byli ve škole registrován jeden žák na 1. stupni a 1 žák na 2.stupni
plnící povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky dle § 38 zákona č. 561/2004
Sb.

Školní družina -

Počet oddělení

kapacita 84 žáci
Školní družina

Počet zapsaných
žáků
50

2

Školní jídelna kapacita 200 strávníků

Počet žáků na oddělení

25

Průměrný počet strávníků - žáků ve školním roce
133

Část II.
Přehled oborů vzdělání

Kód

Obor vzdělání

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

1

Školní
vzdělávací
program

Školní vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání

Přípravná
třída

Školní vzdělávací program
pro Základní školu Skalná,
příspěvkovou organizaci

1.– 9.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy:
Hlavním účelem činnosti organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušného
vzdělávacího programu a poskytovat základní vzdělávání. V přípravné třídě probíhá podle školního
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu pro
základní školu.

Část III.
Personální zabezpečení činnosti školy k 1.9.2019

Osob – fyzických

Přepočtených - normativ

Počet pracovníků celkem

28

24,624

Počet pedagogických pracovníků

20

18,389

Počet nepedagogických pracovníků

8

6,235

Na dohody mimo pracovní poměr
(DPP,DPČ)

15

1,591

Z toho pedagogických pracovníků

6

0,2165

Nepedagogických pracovníků

9

1,374

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků dle § 3 zákona 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících ve změně dalších předpisů k 1.9.2019 splňovalo z 14 učitelů
celkem 11. Učitelé, kteří neměli splněné kvalifikační předpoklady, pracovali pouze na
částečné pracovní úvazky, tzv. „dobírali“ vyučovací hodiny, aby kvalifikovaní učitelé
nepřekračovali stanovenou přímou vyučovací povinnost.
Učitelka v přípravné třídě splňovala kvalifikaci pro přípravnou třídu.
Obě vychovatelky školní družiny splňovaly plně kvalifikaci pro výkon pedagogické činnosti.
Ze čtyř asistentů pedagoga splňovali předepsanou pedagogickou kvalifikaci dva asistenti.
Všichni nepedagogičtí pracovníci splňují požadovanou odbornou kvalifikaci na výkon svého
pracovního zařazení.
Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Počet 1. tříd
k 1.9.2019

1

Počet
zapsaných
žáků
k 1.9.2019
11

Počet žáků,
kteří se
dostavili
k zápisu
v dubnu 2019

Z toho počet
žáků nepatřících
do spádového
obvodu školy

Počet
přijatých
žáků

Počet žáků,
kterým byl
udělen odklad
školní docházky

17

3

11

6

Údaje o přijetí žáků na víceletá gymnázia
Počet žáků přijatých na osmileté gymnázium
3
Údaje o přijetí žáků na střední školy
Integrovaná střední škola Cheb - kadeřnice
Integrovaná střední škola Cheb - ekonomika
Integrovaná střední škola Cheb – řidič kamionové dopravy
Obchodní akademie Karlovy Vary - cestovní ruch
Integrovaná střední škola Cheb - řezník
Obchodní akademie Karlovy Vary – ekonomika pro život
Soukromá obchodní akademie Sokolov- fyzioterapeut
Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb - ošetřovatelka
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov - obráběč kovů
Jezdecká akademie – ošetřovatel jezdectví
Obchodní akademie Plzeň - cestovní ruch
Střední průmyslová škola Ostrov - strojírenství
Střední pedagogická škola Karlovy Vary - pedagogické lyceum
Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb - masér
Střední odborná škola Karlovy Vary- stavebnictví
Střední odborná škola Karlovy Vary - autoronik
Integrovaná střední škola Cheb- elektrotechnik
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov - informační
technologie

1 absolvent
1 absolvent
2
absolventi
2
absolventi
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent
1 absolvent

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

1. pololetí 2019/2020

2. pololetí 2019/2020

prospěl
s vyznamenáním

neprospěl

prospěl
s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

Třída

prospěl

1.A

92,86% (13) 7,14% (0)

0% (0)

100% (15)

0% (0)

0% (0)

2.A

100 % (14)

0% (0)

100% (16)

0(0)

0% (0)

3.A

93,75% (15) 6,25% (1)

0% (0)

65% (13)

30% (6)

0% (0)

4.A

72,73% (16) 22,73% (5)

0% (0)

77,27% (17) 18,18% (4)

0% (0)

5.A

70% (14)

0% (0)

58,82% (10) 35,29% (6)

0% (0)

6.A

43,48% (10) 52,17% (12) 0% (0)

36,36% (8)

63,64% (14) 0% (0)

7.A

36,36% (8)

59,09% (13) 0% (0)

28,57% (6)

66,67% (14) 0% (0)

8.A

45% (9)

45% (9)

45% (9)

55% (11)

9.A

22,73% (5)

72,73% (16) 0% (0)

22,73% (5)

72,73% (16) 0% (0)

11,76% (2)

30% (6)

10% (2)

0% (0)

Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Kvantitativní
Aktivity týkající se prevence SNJ (sociálně negativních jevů)

ve škole

externí

Počet vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky

1

0

Počet vzdělávacích aktivit pro žáky

9

0

Počet vzdělávacích aktivit pro rodiče

0

0

Kvalitativní
Blok primární prevence

Kočičí zahrada
1.třída

Zkus to zdravě1.stupeň

Memento –
2.stupeň

Hvězdy Narnie –
4.třída
Beseda – preventivní program Plán na dubenčerven (důvodu
Coronaviru
přeloženo na
podzim 2020)

Školní družinav rámci Šablon IIOdborník z praxeVáclav Krauštengl

Pobytová akce

5. třída Adaptační 2., 3. třída - výlet
pobyt (V rámci
zaměřený na klima
Šablon II byly
třídy
realizovány 2
projektové dny
mimo školu
zaměřené na klima
třídy)

Situační intervence

PPP Cheb 1. Třída

2.třída – klima třídy

Dětský úsvitpřípravná třída,
1.třída

3.třída – klima třídy

Svět záchranářů

Svět záchranářů

1.a 2.třída

6. a 8.třída

Mimoškolní akce

7. a 8.třída
adaptační pobyt
zaměřený na klima
třídy

7.třída – klima třídy

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Studium pro získání dalších
kvalifikačních předpokladů studium pro výchovné poradce
Specializační studium –
prevence sociálně patologických
jevů
Studium pro získání dalších
kvalifikačních předpokladů –
tvorba a následná koordinace

1 pedagogický pracovník
(4 semestry)

NIDV Karlovy Vary (únor
2019 - leden 2021)

1 pedagogický pracovník
(4 semestry)

Studium ukončeno
závěrečnou zkouškou 9.
června 2020
Předpokládané ukončení
studia –podzim 2020

1 pedagogický pracovník

školních vzdělávacích programů
Celoživotní vzděláváníspeciální pedagogika
Studium ke splnění
kvalifikačních předpokladů

Studium k prohlubování
odborné kvalifikace
Matematika činnostně
Fyzika- Elixír do škol
Fyzika - Heuréka
Angličtina činnostně
Práce s diferencovanou třídou
v hodinách anglického jazyka
Vyhláška č.27/2018 Sb.metodické setkání
Ředitelův nápovědník
Komunikace rodič - škola
Správní řízení ve škole
Konference inovace ve
vzdělávání

1 pedagogický pracovník
2 pracovníci

Studium ukončeno
závěrečnou zkouškou
5.března 2020
PF UK Praha- bakalářské
studium (2.ročník)
PF ZČU Plzeň- magisterský
program učitelství pro
1.stupeň (1.ročník)

2 pedagogičtí pracovníci
(8 hodin)
1 pedagogický pracovník
(10 hod/rok))
2letá škola – 10setkání
během dvou let
1 pedagogický pracovník
(2 x 8 hodin)

Tvořivá škola

1 pedagogický pracovník
(8 hodin)
2 pedagogičtí pracovníci
(4 hodiny)
2 pedagogičtí pracovníci )
9 pedagogických
pracovníků
2 pedagogičtí pracovníci
2 pedagogičtí pracovníci

NIDV Karlovy Vary

Nadace Depositum Bonum
Nadace Depositum Bonum
Tvořivá škola

PPP Karlovy Vary
DDM Cheb
APIV
Plzeň
Plzeň

Všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup ke všem vzdělávacím nabídkám, mohou se v
daných termínech přihlásit. Účast je projednávána s vedením školy a jsou brána v úvahu
kritéria uvedená v plánu DVPP, který je vydán v souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky č. 317/2005
Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků a byl projednán dne 30. 8. 2019. Na základě jednání
pracovníka a vedení školy je stanoven společný závěr. Pracovníci mohou předkládat i jiné,
samostatně vyhledané nabídky. Vedení školy předkládá vhodné nabídky jednotlivým
pedagogickým pracovníkům v souladu s plánem celkového rozvoje a zaměření školy.
Účastníci všech forem dalšího vzdělávání poskytují vedení školy i spolupracovníkům zpětnou
vazbu, předávají informace, navrhují možnosti využití ve vyučovacím procesu, doporučují
účasti na kurzech.

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce organizované ve spolupráci s obcí a ostatními složkami obce
● Zpívání u rozsvěcení vánočního stromu – kulturní program – přípravka, 3. a 4. ročník
● Setkání tří generací přípravka, 3. ročník
● Vítání občánků 3. ročník
b) Akce organizované ve spolupráci základní a mateřské školy
● Drakiáda – mateřská škola a žáci 9. ročníku
● Bublinová show -přípravná třída, 1. - 4. třída

c) Další akce ZŠ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dílna archeologa muzeum Cheb - 4.ročník
Život pod nohama- exkurze 5. ročník
Galerie G4- workshop - 3. - 5. ročník
Národní muzeum Praha - 6. a 9. ročník
Abeceda peněz - 5. ročník
Kazdův Dvůr – návštěva domova pro seniory -4. ročník, výběr žáků z 2. stupně
Hvězdy Fanie – projekt Balanc - 4. ročník
Exkurze do Světa záchranářů Karlovy Vary 1. a 2. ročník, 6. a 8. ročník
Vánoční dílny setkání rodičů, dětí a žáků přípravné třídy a 1. – 5. ročníku
Vánoční návštěva knihovny – 1. – 5. ročník
Vánoční besídky – 6. - 9. ročník
Tříkrálový koncert – přípravka, 1. - 3. ročník
Exkurze Tesco – 4. ročník
Interaktivní program Violka od Dětského úsvitu – 1. ročník
Kyberbezpečnost – projektové vyučování 5. – 9. ročník
Truhlářské kroužky – projekt pro 8. A 9. Ročník
Projektové odpoledne ve školní družině v rámci Šablon II za účasti externího
spolupracovníka
● Exkurze do chráněného bydlení ve Skalné – 5. Třída
● Muzeum Karlovy Vary – exkurze pro 9. ročník

V průběhu celého školního roku zveřejňovala škola na svých webových stranách
www.zsskalna.cz fotografie a informace z uskutečněných školních aktivit. Ty nejdůležitější z nich
pak byly publikovány také ve Skalenském zpravodaji.

Část IX.
Zapojení do projektových akcí
V rámci projektu Šablon II - Skalná_ZŠ a ŠD, který financují Evropské strukturální a
investiční fondy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jsme využili pro
základní školu tyto aktivity:
Školní speciální pedagog – personální podpora pro ZŠ v období 08/2019 – 07/2020
Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve škole
Projektový den mimo školu
V rámci projektu Šablon II jsme využili pro školní družinu tyto aktivity:
Školní asistent – personální podpora
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Zapojení odborníka z praxe
Badatelský klub
Projektový den ve školní družině
Projektový den mimo školní družinu
Další projekty:
Školní Ekozahrada Skalná – Projekt spolufinancován fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí – dokončení realizace projektu proběhlo 31. 7. 2020.
V rámci IRP byl v červenci 2020 zahájen projekt na vybavení dvou odborných učeben,
předpokládaný konec projektu je podzim 2020.
SYPO- systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů- projekt financován Evropskou uniíEvropským strukturálním fondem Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání a
Ministerstvem školství a tělovýchovy.

Část X.
Různé
Školní vzdělávací program
Před zahájením školního roku byl upraven Školní vzdělávací program. Byly posíleny hodiny
matematiky již od prvního ročníku. Na druhém stupni bylo zahájeno tandemové vyučování
v matematice a v anglickém jazyce.
Německý jazyk byl nově zařazen jako druhý jazyk již do 7. ročníku.
Předmět prvouka, vlastivěda a přírodověda byl sloučen pod název „ Člověk a jeho svět“,
zároveň byly upraveny hodinové dotace na prvním stupni pro tento předmět.
Hudební a výtvarná výchova byla sloučena do předmětu „Umění a kultura“, který je obohacen
o dramatickou výchovu.
Distanční vzdělávání
Distanční výuka probíhala od poloviny měsíce března. Vyučující volili metody distančního
vzdělávání podle svých preferencí a možností žáků, kterým byly zadávány úkoly přes webové
stránky školy, v online učebně nebo v písemné formě a mohli si je vyzvednout v určený čas u
vchodu do školy.
Při výuce byly používány aplikace Učebna od Google, na prvním stupni byly využívány i
další aplikace WhatsApp, ZOOM.
Výuka byla zaměřena především na hlavní předměty. Jako učební materiály byly použity
učebnice a pracovní sešity, ale i různá videa, prezentace vytvořené přímo pedagogy nebo
z internetu.
Videohovory byly využívány nejen k výuce, ale i k běžnému hovoru mezi žáky a učiteli.

Část XI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019

Výnosy
Celkové výnosy
Dotace MŠMT/KK
z toho ÚZ 33533
ÚZ 33076

18 531 311,97 Kč
13 541 434,00 Kč
13 427 854,00 Kč
93 580,00 Kč

ÚZ 33070

20 000,00 Kč
92 863,33 Kč
370 542,64 Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz
Poplatky od rodičů
z toho platby za ŠD
stravné
Výnosy z rozpouštění 403
Čerpání fondů
Ostatní výnosy

3 050 000,00 Kč
718 074,00 Kč
46 900,00 Kč
671 174,00 Kč
5 526,00 Kč
8 329,00 Kč
744 543,00 Kč

Projekt Šablony I.
Projekt Šablony II.

Náklady
Celkové náklady
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Náklady na energie
Odpisy
Opravy
DHM
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Ostatní náklady

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Stavy na účtech k 31.12.2019
Běžný účet
Běžný účet FKSP

18 461 630,09 Kč
10 335 780,00 Kč
3 398 522,00 Kč
996 156,40 Kč
333 474,00 Kč
461 862,34 Kč
252 729,43 Kč
1 555 582,34 Kč
667 705,17 Kč
459 818,41 Kč

69 681,88 Kč

3 946 126,01 Kč
248 977,01 Kč

23 734,00 Kč

Stav v pokladně k 31.12.2019
Stavy na fondech k 31.12.2019
Fond rezervní z výsl.hosp.
Fond rezervní z darů
Fond investiční

888 537,41 Kč
2 323,00 Kč
862 724,85 Kč

Část XII.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2019/2020 se škola do rozvojových a mezinárodních programů nezapojila.

Část XIII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2019/2020 se žádný pedagogický pracovník dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení neúčastnil.

Dne 7.10.2020
Zpracovala: Mgr. Martina Turečková

Výroční zpráva o činnosti školy je vypracována a předložena ke schválení školské radě v
souladu s ustanovením §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s §7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších
předpisů.
Školská rada byla seznámena s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2019/2020 dne
7.10.2020 a schvaluje ji k předložení zřizovateli a zveřejnění na webových stránkách školy a
na přístupném místě ve škole.
Výroční zpráva za rok 2019/2020 byla schválena školskou radou dne 2.11.2020.
Dne 2.11.2020
Mgr. Martina Kekulová
předsedkyně školské rady

