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1.

Základní údaje o škole

1.1

Název, sídlo

Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany, okres Děčín, příspěvková organizace
č.p. 44 , 407 61 Staré Křečany

Charakteristika školy

1.2

Základní škola s prvním stupněm tvoří jeden právní subjekt s mateřskou školou, která sídlí
v samostatné budově cca 200 m od budovy školy. Kapacita ZŠ je 80 žáků. Škola sídlí
v dvoupatrové budově ve středu obce. Škola je spádovou pro části obce Staré Křečany, Nové
Křečany, Brtníky, Kopec, Panský, Valdek. V budově školy se nachází také školní družina,
školní jídelna a školní kuchyně, jež je společnou pro ZŠ i MŠ.

1.3

Zřizovatel

Zřizovatelem je Obec Staré Křečany, čp. 38, 407 61, Staré Křečany

1.4.

Vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě

vedení školy:
Ředitelka školy :

Mgr. Miroslava Macková, statutární zástupce

Vedoucí učitelka pro MŠ:

Dana Bartůňková

Vedoucí školní jídelny :

Gabriela Křížková

adresa pro dálkový přístup :
www. zsstarkrec.cz
e-mail : reditel zsstarkrec.cz, zsstarkrec@volny.cz
ID datové schránky : 596msnn
údaje o školské radě :
školská rada má 6 členů:
p. Martina Michelová (předsedkyně-volená za pedagogický sbor)
p. Ingeborg Nekolová (volená za ped. sbor) ,
p. Radek Fryč (volený zákonnými zástupci),
p. Jitka Formánková (volená zákonnými zástupci), změna k 27. 4. 2018
p. Blanka Choutková (volená zřizovatelem),
p. Kristýna Kunzeová (volená zřizovatelem)
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

2.

ve školském rejstříku
79-01-C/01 Základní škola
ve školním roce byli žáci vzděláváni dle školního vzdělávacího programu základního
vzdělávání č.j. SVP- 5 , Škola zdravá a hravá
- úprava ŠVP k 1. 9. 2018 – výuka povinného AJ od 1.ročníku

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3.

V základní škole pracovali ve školním roce tito zaměstnanci :
1 ředitelka školy
3 učitelky
1 vychovatelka
3 asistentky pro děti se zdravotním postižením
1 školník
1 uklizečka
1 ekonomka
1 kuchař
1 pomocná kuchařka
1 vedoucí školní jídelny

Kvalifikovanost :


ředitelka - kvalifikace Učitelství pro 1. stupeň ZŠ



3 učitelky - kvalifikované pro 1. stupeň



3 asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením (absolvovaly
kurz pro asistenty pedagoga)



vychovatelka – odborná kvalifikace

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí

4.

do školy
Zápisu do prvního ročníku se zúčastnilo 10 dětí .


2 děti po zápisu odcházejí na jinou školu zvolenou zákonnými zástupci, 1 dítě má
odklad PŠD



do prvního ročníku by mělo nastoupit 7 žáků
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním

5.

vzdělávacím programem
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

počet žáků

13

9

7

9

3

451/0

457/91

397/0

550/15

186/0

11

5

3

2

2

prospělo (II. pololetí)

2

3

4

7

1

Zaostávající (II. polo-

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Absence/neomluvená
(za školní rok)
Prospěch s vyznamenáním (II. pololetí)

letí)
Neprospělo (II. pololetí)
Ve druhém pololetí školního roku byla uložena tato kázeňská opatření :
Napomenutí třídního učitele : 1
Důtka třídního učitele : 1
Důtka ředitele školy : 2
Uděleny
pochvaly třídního učitele : 9
pochvala ředitele školy: 1

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

6.

(údaje z hodnocení minimálního preventivního programu na rok 2017/2018- Mgr. Irena
Vítová)
Spolupráce celého učitelského sboru při plnění MPP
Všichni pedagogové a zaměstnanci školy se podíleli na plnění MPP
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Každý podle svých možností a také podle toho, s jakou věkovou skupinou dětí pracuje.
Všichni si našli čas a prostor k tomu, aby co nejefektivněji s dětmi pracovali, protože jsou si
vědomi toho, že každé úsilí a čas, které dětem věnují, se mu vrátí.
6.1 Způsoby spolupráce s rodiči, školní družinou
Škola je s rodiči v permanentním kontaktu, jakýkoliv problém se snaží
řešit ihned a předcházet tak situacím, kdy už není problém aktuální.
Školní družina má program propojený s programem školy, paní vychovatelka je v kontaktu
nejen s pedagogy, ale rovněž s rodiči.
6.2 Využití MPP pro realizace nového
Vždy se snažíme vycházet z předešlého programu a osvědčených akcí, které předcházejí
rizikovému chování. V tomto duchu budeme pokračovat i nadále.
6.3 Prezentace školy na veřejnosti
Škola se po celý školní rok účastní různých akcí, projektů a soutěží nebo sama akce pořádá.
Výsledky svých prací prezentuje na nástěnkách školy, web stránkách školy, na facebooku
školy a v místním i přespolním tisku.

Přehled akcí :
Jednorázové akce
 Divadelní představení Africká pohádka /život dr.Holuba/ - (společně s MŠ)
 Ploskovice – Země snů - zážitková akce – cesta zámkem a parkem
 Vypouštění lososů do řeky Kamenice pod záštitou NPČŠ
 Divadelní představení O princezně Rozmařilce
 Návštěva Planetária Liberec a IQ Landie
 Exkurze - Vánoční betlémy – Muzeum Rumburk
 Hudebně-výchovný koncert Jumping Drums – DK Rumburk


Beseda s NPČŠ (p.V.Vencko) – O Čeřínkovi, Mořští tuláci

 Hud. koncert M.Müller – hra na citeru – BalaHala Rumburk
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Den otevřených dveří Gymnázium Rbk /4.+ 5.roč./



Exkurze v obecní knihovně



Dny otevřených dveří v ZŠ a MŠ (únor, březen)



Zahradní slavnost – Den matek



Legiovlak (100.výročí Rumb.vzpoury) –prohlídka legion.vagónů - Rbk



Lanová dráha + sportovní hry – pod vedením Schrödingerova institutu – hřiště obce



Vstup do TV - pod vedením SI



1.třída „nanečisto“- návštěva předškoláčků z MŠ do ZŠ



Divadelní představení Pohádky z našeho statku (společně s MŠ)



Exkurze v čokoládovně Mana KL (1. + 2.roč.)



Exkurze v pekárnách Odkolek Rbk (3. – 5.roč.)



Školní výlet (Jiřetín - Štola J. Evangelisty, křížová cesta, Tolštejn, sport.areál)



Orientační běh – Bludiště (p.Babický)



Atletická olympiáda DSO Sever



Rozloučení se šk. rokem 2017/18 – pochod do Dol. Křečan na zmrzlin. pohár

Projektové dny


Pojďme býti kamarády – začlenění nově příchozích žáků do kolektivu

 Dopravní výchova (autoškola Varnsdorf)


Vánoční projekt – vánoční dílna



Velikonoční projekt – výroba velik. doplňků



72 hodin – Pomáhám, protože chci (výroba krmítek pro ptáčky)

 Já občan – třídění odpadu (projekt studentů gymnázia)


Staň se školákem – vítání předškoláků, sport. aktivity na pozemku školy

Vystoupení a akce pro rodiče a děti


Rozsvícení vánočního stromečku s MŠ

 Mikulášská nadílka (Dymník) s MŠ


Vánoční besídka



Karneval na Dymníku s MŠ



Besídka ke Dni matek



Drakiáda
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Mimoškolní projekty



Ovoce a zelenina do škol



Mléko do škol



spolupráce s dětskými nakladatelstvími Albatros, Fragment, MF, Grada

Zapojení do charitativních aktivit


Čtení pomáhá



Sbírání pet víček



Život dětem



Sidus

Další nespecifické aktivity
 Dotazníkové šetření Mapa školy (SCIO)
 Zájmové kroužky

 sportovní a pohybové hry,
 šikovné ručičky,
 angličtina,
 němčina,
 sboreček,
 švadlenka,
 české zvyky a tradice
 Schrödingerův institut :
 výuka na hudební nástroje (flétna, bubny, kytara)
 sportovní hry
 Školní i mimoškolní soutěže a akce:
 VV soutěž a vědomostní kvíz (České Švýcarsko o.p.s.)
 Celoroční sběr (papír, víčka, baterie, pet-lahve)
 Sběr kaštanů a žaludů (pro NPČŠ)
 Pěvecká soutěž „Sedmihlásek“ (SI)
Plavecký výcvik (od 1.9.2017 povinný dle RVP) : 16. 4. – 25. 6. 2018 plav. bazén Rbk
(plavecká škola Delfín Vdf) – dotace od MŠMT na dopravu
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6.4 Závěr
Většina akcí z MPP se ve školním roce 2017/2018 úspěšně realizovala. Žáci získali řadu
znalostí i dovedností v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Tyto tendence chceme i
nadále posilovat a upevňovat. Stejně tak chceme pokračovat ve spolupráci školy s rodiči a širší veřejností i MŠ Staré Křečany.
V letošním roce nebyly zaznamenány žádné případy užívání návykových látek, kouření,
kriminality a delikvence, vandalismu apod. Neřešily se ani problémy spojené s virtuálními
drogami (počítače, televize, mobily…).
Nadále budeme sledovat pravidelnou docházku žáků do školy a snažit se preventivně působit
proti záškoláctví.
Problémy s pozdním omlouváním nebo nedostatečným omlouváním dětí řešíme ve
spolupráci s výchovným poradcem školy a OSPOD. Při prvotním problému jsou pozváni
zákonní zástupci žáků, znovu projednána pravidla pro omlouvání. V případě opakujících se
potíží je podáno hlášení na OSPOD.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

7.

v rámci DVPP :
uvedeny jsou všechny akce , workshopy, konference, semináře, webináře a setkání,
údaje uvedené včetně MŠ


Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole a školní družině……..2 pedagogové



Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole……….1 pedagog



Postup školy při realizaci 2. – 5. stupně podpůrných opatření………..…1 pedagog



Povinná dokumentace a vnitřní předpisy ve škole……..……….1 pedagog



GDPR srozumitelně a prakticky……….……….1 pedagog



Neklidné a nesoustředěné dítě (zejména s ADHD) na 1.stupni ZŠ……3 pedagogové



Spisová služba……………………………………………….1 pedagog



Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci……………….……….1 pedagog



Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace pro praxi…………………..…1 pedagog



Lesní ekosystém napříč předměty……………………1 pedagog



Hry po celý rok…………………………………..……….1 pedagog



Inkluzivní škola a asistent pedagoga……………….……….1 pedagog
9



Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem – pro 1.stupeň……….….1 pedagog



Dyslexie a rozvoj čtenářské gramotnosti……………….……….1 pedagog



Řešení problémů s žáky s rizikovým chováním….……….1 pedagog



Bezpečné klima ve škole………………..……….1 pedagog



Čtenářská pregramotnost (Šablony I)……………………2 pedagogové



Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ (Šablony I)….3 pedagogové



Pohádka sice není pravda, ale není to ani lež…………………1 pedagog



MŠ po novele školského zákona 2017……………2 pedagogové

Hospitační činnost ředitele

7.1

Hospitace proběhla v měsíci červnu u 3 pedagogů v předmětech VL /4.+5.roč./,
ČJ /1.roč./, M /2.roč./

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

8.

Škola prezentuje svou práci na veřejnosti prostřednictvím :



webových stránek www.zsstarkrec.cz, facebooku
v místním i přespolním tisku



ředitelka školy prezentovala školu v Rumburských novinách a v krásnolipském Vikýři



informačního letáku pro veřejnost, zejména pak pro zákonné zástupce budoucích žáků



vystoupení pro veřejnost (Rozsvícení vánočního stromečku, Vánoční besídka, Den
matek, Loučení s předškoláky a další vystoupení )



Dnů otevřených dveří - veřejnost si může školu prohlédnout a zúčastnit se i výuky



zapojení školy do celostátních projektů (viz níže), škola spolupracuje s MŠ v rámci
společných projektů
projekty, soutěže, akce školy viz. strana 6-8

9.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
V tomto školním roce proběhla inspekční kontrola Českou školní inspekcí ve dnech
18. - 20. 4. 2018. (viz Zpráva v příloze)
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10.

Základní údaje o hospodaření školy

Údaje za rok 2017
PŘÍJMY
Dotace Kraj - na přímé náklady
Dotace Kraj - navýšení platu nepedagogů
Dotace Kraj - navýšení platu pedagogů
Dotace MŠMT - projekt šablony
Dotace ESF
Dotace ÚP
Dotace Obec
Celkem dotace

5 925 758,00
36 874,00
114 248,00
38 238,18
160 800,00
90 000,00
1 632 000,00
7 997 918,18 Kč

Tržby z prodeje služeb (úplata,stravné, pomůcky)
Výnosy z pronájmů
Výnosy z prodaného zboží (svačinky Laktea)
Ostatní výnosy z činnosti (pojistné, dary)
Čerpání fondů
Celkem tržby

523 258,00
11 288,00
33 670,00
125 451,50
288 754,24
982 421,74

Příjmy celkem

8 980 339,92

VÝDAJE
Materiál
Energie
Předplatné
Prodané zboží Laktea
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Zákonné pojištění
Odvod do FKSP
Odpisy
Drobný dlouhodobý majetek
Pojištění, lékařské prohlídky
Ost. finanční náklady, banka zaokr.

696 587,39
268 560,00
6 563,20
33 670,00
270 328,24
17 435,00
523 061,60
4 760 184,00
1 597 222,64
19 730,30
93 154,16
222 070,00
124 318,00
37 903,00
10 492,50

Výdaje celkem

8 681 280,03
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

11.

Škola je zapojena do programu

12.



Ovoce do škol



Mléko do škol



Šablony I.



Dotace na dopravu na plavecký výcvik

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (říjen 2017 – květen 2018)

13.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Odborová organizace byla při naší škole již zrušena. Škola spolupracuje s
těmito organizacemi :


mateřská škola (společné akce a jiná spolupráce)



PPP a SPC Rumburk (pravidelné konzultace o žácích s SVP)



OSPOD Rumburk (preventivní opatření a řešení problémů se žáky a jejich
zákonnými zástupci)

14.



Eko-Kom Vdf (třídění odpadu)



Nadační fondy SIDUS a ŽIVOT DĚTEM



SPOZ Staré Křečany - účast na akcích pořádaných SPOZ



Plavecká škola Delfín



Schrödingerův institut

Dodatek – proběhlé akce, řízení

° pokračující modernizace interiéru školy a suterénních prostor (chodby, škrabka, šatna, ..)
° dovybavování dílny školníka a zahradní techniky
° vybavení školní kuchyně novějším zařízením, nákup konvektomatu a smažící pánve
(příspěvek obce)
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° dohotovování projektu OÚ – Půdní prostor pro volnočasové aktivity s bezbariérovým
přístupem
° výmalba školní jídelny a přilehlých prostor, modernizace prostředí + zhotovení parapetůkrytů na radiátory, výměna nefungujících termoventilů
° žádost na Kooperativu o poskytnutí pojistného plnění (poškození pláště budovy ZŠ
vandaly)
° reklamace – zatékání do výklenku ve školní jídelně – opravena venkovní římsa firmou
Wakos na vlastní náklady
° rozšíření prostoru školní družiny o kuchyňku (1/3 bývalého služebního bytu)
° zabezpečení budovy ZŠ alarmem (bezpečnostní systém Jablotron)
° přestěhování obecní knihovny do přízemí (2/3 bývalého služebního bytu)
° projekt OÚ s dotací –Sanace pozemku, Čistička odpadních vod, Multifunkční hřiště
° rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny (betonáž, injektáž, elektroinstalace + nové osvětlení,
nová podlaha, zednické úpravy, výmalba) (příspěvek obce)
__________________________________________________________________________________________

Vypracovala : Mgr. Miroslava Macková, ředitelka školy........................................................
10.10. 2018
Školská rada schválila dne ......................

Podpis předsedy ŠR................................................

15.10. 2018
Předána zřizovateli dne ..............................................
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