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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku.
Základní škola byla organizována jako malotřídní s 1. – 4. postupným ročníkem, ve dvou třídách,
s celkovým počtem 44 žáků.
Mateřská škola byla organizována jako dvojtřídní s dětmi od tří do šesti let, bylo zapsáno 32 dětí.
MŠ a ZŠ navštěvovaly, pouze děti ze spádového obvodu obce Dolní Třebonín. Kapacita 40 míst v
nově vybudované MŠ umožnila přijmout všechny zájemce. V základní škole bylo zaplněno všech 44
míst. Přijati byli všichni zájemci o základní vzdělávání. Při přijímání dětí a žáků bylo postupováno v
souladu s právními předpisy a v souladu s vnitřním předpisem „Zásady pro přijímání dětí do MŠ“.
Kapacita základní školy byla v průběhu školního roku navýšena na 74 žáků.
Vyučování začínalo tradičně v 7.45 hodin, s ohledem na provozně organizační možnosti školy. Do
školní družiny bylo zapsáno 30 žáků. Nově byla zřízena ranní ŠD od 6:30 do 7:20 a dvakrát v týdnu
prodloužen provoz odpolední ŠD do 16:30 hodin.
Součástí školní budovy je i školní herna, školní kuchyně a jídelna. Nově vybudované předškolní
zařízení má k dispozici školní jídelnu – výdejnu.
Ve školní kuchyni se vařilo v průměru 65 jídel denně a byly zde připravovány svačiny pro děti MŠ.
Ve školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle našeho ŠVP „Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání Zdravá škola“ čj.: 100/013.
Anglický jazyk byl vyučován ve 3. a 4. ročníku. Zájemci ze ZŠ i MŠ navštěvovali i v tomto školním
roce kroužek anglického jazyka.
V ZŠ pokračovalo ve své práci odloučené pracoviště ZUŠ Velešín, kde probíhala výuka na hudební
nástroje.
Prostory školy byly využívány i dalšími soukromými organizacemi především k provozování
sportovně rekreačních činností - na základě dohod o pronájmu školních učeben.
Na škole pracovalo 6 zájmových útvarů vedených jak pedagogy, tak komerčními firmamy:
1x kroužek anglického jazyka 2x atletický kroužek
1x kroužek jógy
1x vlastivědné čtení
1x recitační kroužek
1x keramika

Nabídka zájmových útvarů byla opět doplněna možností navštěvovat oddíl dětského aerobiku,
který funguje pod TJ Dolní Třebonín a pro svou činnost využívá hernu školy.
Ve spolupráci s MŠ jsou přijímána opatření k plynulému přechodu žáků z mateřské do základní
školy. Výsledky naznačují, že opatření fungují.
Na škole se zatím nevyskytly problémy s užíváním škodlivých a návykových látek. Občasné
kázeňské přestupky byly řešeny se zákonnými zástupci a ve spolupráci s poradenským zařízením.
Žáci pravidelně navštěvují školu. Absence Dětí je pouze omluvená.
Spolupráce školy a většiny rodičů byla na dobré úrovni, rodiče z valné většiny projevují zájem o
práci dětí, zajímají se o dění ve škole a podílejí se na akcích. Žáci dosahují pěkných výsledků,
zvládají nároky osnov, ve škole nebyl zatím neprospívající žák.
Zaostávajícím žákům je poskytována pomoc individuálně při vyučování, po dohodě s rodiči i po
vyučování. Učitelky MŠ pracují podle „Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Hrajeme si celý rok“.

3. Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Mgr. Jan Švec
Mgr. Jana Tlapová
Dana Nepivodová

ředitel školy, třídní učitel II. třídy (3. a 4. r.)
třídní učitelka I. třídy (1. a 2. r.)
učitelka - výchovy

Pedagogičtí pracovníci ŠD
Dana Nepivodová
Monika Nožičková Dis.

vychovatelka
vychovatelka

Pedagogičtí pracovníci MŠ
Pavla Andrlová
Jiřina Zvonařová
Monika Nožičková Dis.

vedoucí učitelka
učitelka
učitelka

Provozní zaměstnanci
Lenka Plzáková

vedoucí školní jídelny
sekretářka – souběžný pracovní poměr
uklízečka – souběžný pracovní poměr

Marie Rytířová

školnice

Martina Lipovská

kuchařka

Daniela Bidelnicová

kuchařka
uklízečka – souběžný pracovní poměr

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy.
Zápis do 1. ročníku se uskutečnil v pátek 30. 1. 2015 ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ Pavlou
Andrlovou a učitelkou Monikou Nožičkovou. K zápisu se dostavilo 13 dětí, zapsáno bylo 9 dětí a 4
dětem jsme udělili odklad povinné školní docházky.
Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhl od 16.2. do 27.2.2015.
Celkem bylo podáno 8 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přijato bylo 8 dětí.
Lze tedy konstatovat, že rekonstrukce školy a školky zaměřená na poskytnutí dostatečné kapacity
pro děti a žáky ze spádového obvodu obce Dolní Třebonín splnila svůj účel a je umožňuje přijmout
všechn žadatele.
Slabou stránkou do budoucna se jeví kapacita školní družiny, která byla při menších počtech žáků v
ZŠ dostačující. Ovšem za několik posledních let se počet žáků zdvojnásobil, což znamená, že
přibližně polovina žáků nebude do ŠD přijata. Přednost tak mají žáci z nižších ročníků a dojíždějící
žáci ze vzdálenějších osad.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a
podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních
zkoušek a absolutorií.
Ve školním roce žádný žák neopakoval ročník. V porovnání s předchozími školními roky byly
výsledky vzdělávání opět na srovnatelné úrovni. Žádnému žákovy nebyl doporučen IVP. U žáků s
SPU bylo při školní práci přihlédnuto k doporučení poradenského zařízení a se zákonnými zástupci
dohodnuty vhodné způsoby domácí přípravy.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2014 / 2015 se pracovníci zúčastňovali školení dle plánu DVPP, který je
zpracováván s přihlédnutím k aktuálním potřebám jednotlivých součástí, zaměření pedagogů i
provozně organizačním možnostem naší organizace. Pedagogové se rovněž vzdělávají v rámci
volna k samostudiu v rozsahu 12 dnů / školní rok.
Zaměření DVPP
Hrou za poznáním

Účastníků
1

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.
V průběhu školního roku je pro děti a žáky pořádána řada akcí a projektů. Vedení školy tradičně
zajistilo plavecký výcvik žáků ZŠ a MŠ. Děti i žáci se pod vedením pedagogických pracovníků
podíleli na kulturním programu při mikulášské besídce, setkání důchodců, besídce ke dni matek,
vítání nových občánků a za pomoci provozních zaměstnanců byly pořádány akce pro veřejnost,
například vánoční a velikonoční dílničky či zpívání u vánočního stromu. Žáci vyšších ročníků se
zúčastnili čtyřdenního vzdělávacího pobytu v Javorníku, zaměřeného na ekologii a environmentální
výchovu. Žáci se úspěšně účastnili soutěží v recitaci, plavání, atletice a dopravní výchově.
S výsledkem práce dětí a školy byla veřejnost seznamována prostřednictvím vývěsek v prostorách
Obecního úřadu, na pravidelných rodičovských schůzkách, nástěnkách, internetových stránkách
školy a pravidelným vydáváním „Školního zpravodaje“. Škola využívá prostoru i v obecním časopise
„Třebonínský občasník“. Rodičům jsme předávali informace i prostřednictvím portálu
„Školanadlani.cz“.
Část dětí se podílela na sběru pomerančové kůry, za což byla odměněna věcnými cenami
a pochvalou na závěrečném vysvědčení.

Přehled vybraných aktivit ve školním roce 2014 / 2015
01.09.
10.09.
15.09.
19.09.
30.09.
06.10.
06.10.
22.10.
10.11.
19.11.
04.12.
11.12.
12.12.
18.12.
19.12.
14.01.
29.01.
29.01.
29.01.
30.01.
04.02.
24.02.
16. - 27.02.
03.03.
05.03.
09.03.
18.03.
27.03.
01.04.
08.04.
09.04.
17.04.
23.04.
28.04.
04.-07.05.
05.05.
22.05.
26.05.
27.05.
09.05.
02.06.
03.06.
03.06.
06.06.
09.06.
24.06.
25.06.
26.06.
29.-30.06.
01.07.-31.08.
13.07.-21.08.

Slavnostní zahájení školního roku
Promítání fotografií v ŠD
Fotografování dětí a žáků v „retro“ stylu
Den otevřených dveří u příležitosti 50 výročí založení školy
Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku ZŠ
Pohádka „Jak jsem byl Ciráno“
Informativní schůzka v MŠ
Hudební pohádka „Zlatovláska“
Divadelní představení „O jednom malém ježkovi“
Třídní schůzky ZŠ
Mikulášská besídka s nadílkou (Zlatá Podkova - Velešín)
Maňáskové divadlo Šikulka v MŠ
Vánoční dílničky
Vánoční besídka v ŠD
Zpívání u Vánočního stromu s vánočními trhy
Třídní schůzky
Výlet ZŠ do planetária v Českých Budějovicích
Předání pololetních vysvědčení
Karneval ve školní družině
Zápis do prvního ročníku ZŠ
Karneval v MŠ
Divadlo „Vlka a tři kůzlátka“
Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Školní kolo recitační soutěže
Vystoupení na setkání důchodců
Pohádka „Princezna se zlatou hvězdou na čele“
Krajská dopravní soutěž mateřských škol v Hopsáriu
Okresní kolo recitační soutěže
Velikonoční dílničky
Třídní schůzky
Zahájení plaveckého výcviku ZŠ a předplavecké výuky MŠ
Dopravní výchova v českobudějovickém Hopsáriu
Plavecké závody malotřídních škol „Lipenský Plaváček“
Stroj času – výlet do minulosti v písecké Sladovně
Expedice Javorník – 4denní pobyt ZŠ zaměřený na environmentální výchovu
Výlet 1. ročníku ZŠ do Zeměráje
Vystoupení dětí ke Dni matek – Restaurace U Zlaté Podkovy
Školní atletický víceboj ZŠ
Fotografování dětí
Školní atletický víceboj
Okresní atletická olympiáda v Kaplici
Výlet dětí MŠ – Týn nad Vltavou
Třídní schůzky v ZŠ
Rafťáci 2015
Pasování prvňáků na čtenáře
Rozloučení s předškoláky v MŠ
Letní lehkoatletický trojboj malotřídních škol v Přídolí
Předání závěrečných vysvědčení
Volné dny kvůli II. etapě rekonstrukce ZŠ
Letní prázdniny, II. etapa rekonstrukce budovy základní školy
Přerušení provozu MŠ

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2014 / 2015 neprobíhala.

9. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014

ZŮSTATKY FONDŮ
401
411
412
413
414
416

jmění účetní jednotky
fond odměn
FKSP
rezervní fond z ZHV
rezervní fond z ostatních titulů
fond reprodukce majetkku

357 121,60 Kč
76 523,39 Kč
41 283,19 Kč
883,02 Kč
89 056,00 Kč
20 876,00 Kč

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Náklady
nákup materiálu
energie
opravy, údržba
cestovné
nákup služeb
mzdy
odvody
pojištění
FKSP
DrHM
ostatní
celkem náklady

852 368,08 Kč
278 853,00 Kč
42 958,00 Kč
5 248,00 Kč
337 660,43 Kč
2 650 779,00 Kč
865 565,00 Kč
10 695,00 Kč
25 651,00 Kč
558 989,08 Kč
95 386,00 Kč
5 724 152,59 Kč

výnosy
úroky
materiál, služby
poskytnuté dotace
výnosy z vlastních výkonů
čerpání fondů
ostatní
celkem výnosy

0,00 Kč
291 427,00 Kč
4 972 117,00 Kč
116 197,00 Kč
248 763,59 Kč
95 648,00 Kč
5 724 152,59 Kč

ZISK ORGANIZACE ČINIL

0,00 Kč

