Základní škola a mateřská škola, Mžany,
okres Hradec Králové

Výroční zpráva

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

Základní údaje o škole
1. Škola
Název školy: Základní škola a mateřská škola, Mžany,okres Hradec Králové
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 71 00 44 75
Vedení školy: Mgr.Věra Vecková, ředitelka školy
Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání: Jana Hronešová, učitelka MŠ
Telefon: 498 773 923
e-mail:skolamzany@email.cz
2. Zřizovatel:
Název zřizovatele: Obec, Mžany,okres Hradec Králové
Telefon: 498 773 919
e- mail:ou.mzany@worldonline.cz

3. Součásti školy:
Základní škola - kapacita 58 žáků
Školní družina - kapacita 25 žáků
Mateřská škola - kapacita 35 žáků
Školní jídelna - kapacita 100 jídel

4. Základní údaje o součástech školy:
a) Základní škola:
Základní škola je málotřídní škola se dvěma třídami a čtyřmi
ročníky.
Ve školním roce 2015 - 2016 ji navštěvovalo 23 žáků.
.
I.třída 1.ročník - 8 žáků (2 chlapci + 6 dívek)
2.ročník - 5 žáků (3 chlapci + 2 dívky)
II.třída 3.ročník - 6 žáků (4 chlapci + 2 dívky)
4.ročník - 4 žáci ( 1 chlapec + 3 dívky)

b) Mateřská škola
Tento rok byly otevřeny dvě třídy.
Mateřská škola má k dispozici 3 učebny.
Provoz MŠ je od 6,15 do 16,15 hodin.
Mateřskou školu navštěvovalo 34 dětí.
c) Školní družina
Pracovalo zde jedno oddělení. Přihlášeno bylo 22 žáků od 1. do
4.ročníku.
Provoz školní družiny probíhal od 12,00 do 15,30hod.
Činnosti školní družiny jsou zaměřeny na odstranění únavy žáků,
aktivní odpočinek a zájmové aktivity.
Má svůj plán práce, podle kterého se ŠD řídí.
Účastní se kulturních akcí, školních i mimoškolních soutěží.
Spolupracuje s mateřskou školou, základní školou i s okolními
školními družinami.
d) Školní jídelna:
Školní jídelna zajišťovala obědy pro Mateřskou školu Mžany, žáky
Základní školy Mžany a Základní školy Dohalice, pro pedagogy ZŠ
a MŠ Mžany i pro nepedagogické pracovníky MŠ Mžany.
Celkem se tu stravovalo 100% žáků a 7 dospělých.

5. Materiálně technické podmínky školy:

Základní škola, mateřská škola i školní družina mají k dispozici kromě
tříd výtvarný ateliér, tělocvičnu a zahradu.
Žáci a pedagogové základní školy a školní družiny kromě jiných
technických pomůcek jako jsou televize, video, CD a DVD přehrávač,
elektronické varhany, využívají počítače, internet, interaktivní tabuli,
keramickou tabuli a výukové programy. Pedagogové mají pro svou práci
k dispozici tablety.
Mateřská škola i školní družina jsou pravidelně vybavovány hračkami a
hrami, které vedou k tvořivosti a logickému myšlení.

Do školní družiny byl pořízen nový nábytek včetně stolů a židliček.Také
v mateřské škole -v obou třídách- je nábytek nový.Školní prostory
vyplnila nově zřízená školní knihovna se 180-ti tituly knih.
Keramická pec je k dispozici dětem z mateřské školy a žákům základní
školy, kteří zde pracují se svými pedagogy nebo vedoucími zájmových
kroužků.
Učitelé mají k dispozici vhodné studijní a učební materiály.
Školní lavice jsou velikostně rozlišeny.V obou třídách jsou okna
vybavena žaluziemi.

6. Školská rada:
Od 1.1.2006 pracuje ve škole Školská rada.V roce 2015-2016 se Školská
rada skládala z 5 členů.
Pedagogy zastupuje paní Jana Hronešová (vedoucí učitelka MŠ), která je
zároveň předsedkyní Školské rady, Mgr. Tomáš Zahradníček (učitel ZŠ)
ze zákonných zástupců žáků ZŠ je to pan Radim Vít, ze zákonných
zástupců dětí MŠ to je paní Monika Dušková.
Z řad zastupitelů Obce pan Radek Bauer.
Všichni členové Školské rady se třikrát v tomto roce sešli na pracovní
schůzce.

7. Vzdělávací program:

V mateřské škole je vyučováno podle Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání s názvem Pojď si hrát, buď můj kamarád.
V 1.,2.,3.a 4.ročníku základní školy se v roce 2015-2016 vyučovalo podle
školního vzdělávacího programu Škola poznávání.
Školní družina pracovala podle svého vzdělávacího programu s názvem
Hrou za poznáním.

8. Přehled pracovníků školy:

Počet pracovníků celkem: 10
Počet učitelů ZŠ: 3
Počet vychovatelů školní družiny: 1
Počet učitelů mateřské školy: 3
Počet nepedagogických pracovníků ZŠ: 1
Počet nepedagogických pracovníků ŠJ: 2
Počet nepedagogických pracovníků MŠ: 1

9. Údaje o pedagogických pracovnících:

Mgr.Věra Vecková
- ředitelka školy, úvazek 1,00
- praxe 33 let, vysokoškolské vzdělání
- aprobace učitelství 1.- 5. ročníku, výtvarná výchova
Mgr.Tomáš Zahradníček
- učitel ZŠ, úvazek 1,00
- praxe 10 let, vysokoškolské vzdělání
- aprobace učitelství 1.- 5.ročníku, tělesná výchova
Nikola Nováková
- vychovatelka školní družiny, úvazek 0,63
- praxe 1 rok, středoškolské vzdělání
- SOŠ veřejnoprávní a sociální, obor výchovná a humanitární činnost
student UHK obor - speciální pedagogika

Jana Hronešová
- vedoucí učitelka mateřské školy, úvazek 1,00
- praxe 30 let, středoškolské vzdělání
- aprobace SPgŠ - učitelství pro MŠ
Romana Dvořáková , DiS
- učitelka MŠ, úvazek 1,00
- praxe 23 let, vyšší odborné vzdělání
- aprobace VOŠP a SPgŠ - pedagogika specifických činností ve
volném čase - předškolní pedagogika
Jana Bidlová
- učitelka MŠ, úvazek 0,64

- Pedagogická škola B.Němcové
- důchodkyně – zástup za mateřskou dovolenou

10.Údaje o nepedagogických pracovnících:

Vladimíra Vorlová
- vedoucí školní jídelny, úvazek 0,30
- SOU strojní, zaměření na ekonomiku
- školnice MŠ, úvazek 0,70
- SOU strojní, zaměření na ekonomiku
Danuše Korousová
- školnice ZŠ, úvazek 0,85
- SOU chemické
Pavlína Munzarová
- kuchařka ŠJ, úvazek 1,00
- SOU kuchař - cukrář
Jana Špalková
-

pomocná kuchařka ŠJ úvazek 0,21
SOU obchodní
uklízečka školní jídelny, úvazek 0,20
SOU obchodní

11. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Počet
žáků
8
5
6
4

Celkem

23

Prospělo

Neprospělo Nehodnoceno

0
1
2
0

Prospělo s
vyznamenáním
8
4
4
4

0
0
0
0

0
0
0
0

3

20

0

0

12. Přehled o chování žáků
Ročník
Počet
Pochvaly
žáků
TU
1. ročník
8
0
2. ročník
5
0
3. ročník
6
0
4. ročník
4
0

Pochvaly
ŘŠ
0
0
0
0

Napome
nutí
0
0
0
1

Důtky
TU
0
0
0
0

DůtkyŘŠ

Celkem

0

1

0

0

23

0

0
0
0
0

13. Údaje o zameškaných hodinách
Počet
Ročník
Počet
omluvených
omluvených
hodin na žáka
hodin
1. ročník
334
41,8
2. ročník
218
43,6
3. ročník
276
46
4. ročník
99
24,8

Počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0
0
0
0

Celkem

0

0

927

40,3

14. Údaje o integrovaných žácích
Ročník
Sluchové Zrakové S vadami
postižení postižení řeči
1.
0
0
0
2.
0
0
0
3.
0
0
0
4.
0
0
0

Tělesné
postižení
0
0
0
0

S kombin.
postižením
0
0
0
0

S vývoj.
por.učení
0
0
0
0

celkem

0

0

0

0

0

0

15. Zájmové kroužky:

Provozovány byly 4 zájmové kroužky:
- tenisový kroužek pod vedením Mgr. Šárky Hlavaté
- kroužek anglického jazyka pro mladší žáky pod
vedením p.Terezy Luňákové
- kroužek JUDA pro žáky ZŠ i děti MŠ pod vedením
p.Jaroslava Hnáta
- výtvarný kroužek pod vedením p.vychovatelky Nikoly
Novákové

16. Další aktivity:

- před uskutečněním zápisu žáků do prvního ročníku
základního vzdělávání přišli opět se svými učitelkami
navštívit první třídu základní školy všichni budoucí
prvňáčci z mateřské školy, kteří si s sebou přinesli svoje
školní aktovky a seznámili se s novým prostředím
- k zápisu do prvního ročníku se v měsíci únoru dostavilo
osm žáků, nikomu z nich nebyl navržen odklad školní
docházky
- v měsíci dubnu proběhl zápis dětí do mateřské školy,
podáno bylo celkem 13 žádostí, všem žadatelům bylo
vyhověno
- z mateřské školy do Základní školy Mžany odešlo 8 dětí,
do Základní školy Cerekvice nad Bystřicí 5 dětí a do
Základní školy v Hradci Králové 1 dítě
- základní škola pokračovala v zapojení do akce „Ovoce do
škol“, kde žáci dostávali každých 14 dní zdarma rozličné
druhy ovoce , zeleniny a ovocné a zeleninové nápoje

- žáci se zapojili do dvou veřejných sbírek: sdružení Chrpa
Rokyto (příprava koní pro hiporehabilitaci – přispěli
částkou 800 Kč) a Život dětem, kde částka činila 1640 Kč
- pro postiženého chlapce Ondřeje Duška z Ostrova u Hořic
byla v ZŠ i v MŠ sbírána dětmi plastová víčka, která byla
v měsíci červnu předána jeho matce
- řešení dopravních situací, dopravní značky, vybavení
jízdního kola, téma“Chodec - cyklista“ byly v měsíci
červnu tématem besedy s Policií ČR pro základní i
mateřskou školu, součástí besedy byla i ukázka vyspělé
policejní techniky, kterou si mohli všichni vyzkoušet
- škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, byly vybrány dvě klíčové aktivityČtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a
čtenářské gramotnosti a druhá aktivita s názvem Zahraniční
pobytový kurz pro učitele
- žáci 1.- 4.ročníku darovali své keramické výrobky k prodeji
na adventních trzích, výtěžek byl použit na činnost a rozvoj
Poradenského Dětského krizového centra NOMIA v Hradci
Králové
- paní Radka Drobná seznámila děti v MŠ i žáky v ZŠ se
vzdělávacím programem“Zdravá5“zaměřeným na oblast
zdravé výživy a zdravého stravování
- děti z mateřské školy i žáci v základní škole předali
maminkám k jejich svátku drobné dárky s blahopřáním
- v měsíci květnu vykonávala ve školní družině souvislou
pedagogickou praxi studentka střední soukromé
pedagogické školy v Hradci Králové
- školu v přírodě absolvovalo od 30.5. do 3.6.2016- 20 dětí
z mateřské školy (penzion Mája – Benecko)
- kroužek JUDA uspořádal pro rodiče dětí a žáků ukázkovou
hodinu na konec školního roku

- žáci, děti i veřejnost se zapojila do akce sběru starého
papíru, sebráno bylo 1400 kg
- „ Hasík 1“ je název výukového programu, se kterým byli
žáci seznámeni členy Královéhradeckého záchranného
hasičského sboru a sboru dobrovolných hasičů
- „Hasík 2“ byl pokračováním výukového programu pod
stejným vedením
- jak správně stolovat se děti i žáci dozvěděli od paní Radky
Drobné v programu „Stolování“
- spaní ve škole, táborák, noční hra v ZŠ a loučení
s předškoláky v MŠ byly jedněmi z posledních školních
aktivit ve školním roce

17. Další činnosti žáků :
Žáci se ve svém volném čase věnují i dalším aktivitám mimo školu.
Jedná se o tyto aktivity:
fotbal
florbal
sborový zpěv
požárnická činnost
hra na nástroj
taneční kurz
tenis
bruslení
Dosahují zde dobrých výsledků a získávají různá ocenění.

18. Exkurze a výlety:
- návštěva žáků 1.- 4.ročníku na Královéhradeckých
dožínkách, kde byli seznámeni s problematikou
zemědělství a životního prostředí v kraji, účastnili se
vyhlášené soutěže a zajímavých pracovních dílen

- návštěva zábavného centra TONGO v Hradci Králové,
účast žáků ZŠ
- školní výlet – Kunětická hora – vzdělávací program
„Světem Keltů“ , seznámení s kulturou a civilizací
starověkých Keltů, ukázky řemesel, zapojení žáků do
aktivit, prohlídka hradu, návštěva muzea perníku
- lanové centrum Hradec Králové – akce 3.a 4. ročníku
- Zemědělský den v obci Sovětice - program pro základní i
mateřskou školu - ukázky zvířat, soutěže, ruční práce pro
děti, hry
- cyklistický výlet do obce Lodín ( návštěva koupaliště) –
žáci 3.a 4. ročníku
- turistický výlet do okolí – lipová alej, místní Kaplička –
žáci 1.a 2.ročníku

19. Kulturní akce:
- vystoupení žáků ZŠ na slavnostním Vítání občánků v
Pivovaru Lindr Mžany
- „Zasaď si svůj strom“- vysazování stromků v aleji
Třešňovka za účasti žáků, dětí a jejich rodinných příslušníků
- v měsíci říjnu navštívili žáci 3.a 4. ročníku městskou
knihovnu U Velryby v Hradci Králové, seznámili se
s prostředím knihovny a zúčastnili se čtenářské dílny
- druhá návštěva v tomto zařízení se konala již za přítomnosti
všech žáků základní školy, tématem se staly „Vánoce ve
světě“, opět se žáci zapojili do práce ve čtenářské dílně
- hudebně – divadelní vystoupení paní Lídy Helligerové Na
farmě pro MŠ a ZŠ
- anglosaský lidový svátek Halloween se rozhodli slavit
členové tenisového kroužku i ti ostatní

- vánoční besídka žáků ZŠ byla součástí vánočního koncertu
dětského pěveckého sboru Kaštánek v novém Pivovaru
Lindr Mžany, žáci vystoupili s písněmi, básněmi a hrou na
flétny, výtěžek koncertu byl věnován dětem z Dětského
domova rodinného typu v Nechanicích
- Čertí rej s nadílkou se konal ve všech zařízeních školy
- v mateřské škole slavili Vánoce s rodiči
- Muzikohraní – bubnování a hraní na exotické hudební
nástroje si vyzkoušeli děti z MŠ i žáci ZŠ v prostorách
tělocvičny
- Poslední trik Georgese Melise je název divadelního
představení divadla Drak, kterého se zúčastnili pouze žáci
3.a 4.ročníku
- divadelní představení pro děti MŠ i žáky ZŠ Šípková
Růženka a Ošklivé kačátko předvedla herečka Jarmila
Vlčková – Divadlo u Staré herečky
- masopustní odpoledne a rej masek byly akcí školní družiny
- hudební pořad paní Lídy Helligerové „Ptačí svatba“ pro
MŠ i ZŠ

- oslava Dne dětí proběhla opět v obou zařízeních

20. Sportovní akce :
- plavecký výcvik dětí mateřské školy ( 21 dětí) – plavecký
bazén Hořice
- plavecký výcvik žáků 1.- 4. ročníku základní školy ( 22
žáků) – plavecký bazén Hradec Králové
- Vánoční turnaj ve vybíjené malotřídních škol v ZŠ Malšova
Lhota, získání 5.místa z jedenácti zúčastněných škol

- Velikonoční turnaj ve vybíjené malotřídních škol v ZŠ
Malšova Lhota, získání opět 5. místa z devíti zúčastněných
škol
- Obecní úřad Mžany zprostředkoval a finančně zajistil
návštěvy lední plochy Pivovaru Lindr Mžany pro školní
děti
- turnaj ve florbalu malotřídních škol zajišťovala naše
základní škola, turnaje se zúčastnily základní školy –
Dohalice, Librantice, Hořiněves a Milovice u Hořic, naši
žáci obsadili 5.a 7.místo
- oblastní kolo lehkoatletických závodů malotřídních škol se
konalo v ZŠ Černožice nad Labem
Výsledky našich žáků: 1.místo Michaela Moravcová –hod
3.místo Šárka Rybová – hod míčkem
4.místo Šárka Rybová – běh 50 m
- regionální přebory v lehké atletice v Hradci Králové
Výsledky našich žáků: 2.místo Michaela Moravcová - hod
21.Soutěže
- recitační soutěž pro děti mateřské školy pořádaná
Mateřskou školou Stěžery „Stěžerská básnička“-účast 4
dětí z MŠ
Výsledky soutěže:1.místo – Laura Kolovrátníková
- plavecká soutěž pořádaná plaveckou školou Zéva pro žáky
základních škol

22. Účast pedagogů na seminářích :

Mgr.V.Vecková
- účast na setkání ředitelů základních škol a ředitele
Pedagogicko- psychologické poradny v Hradci Králové
k problematice inkluzivního vzdělávání v základních
školách – Mgr.Soňa Holá

- školení BOZP ředitelů základních škol – paní Ing.Alena
Jančaříková
- školení Právní ochrana pracovníků škol – p.Studničková
- setkání zástupců mateřských a základních škol a jejich
zřizovatelů z území MAS Hradecký venkov k procesu
tvorby Místního akčního plánu (MAP)vzdělávání na
území ORP Hradec Králové

Mgr.T.Zahradníček
- jazykové pobyty v zahraničí
Nikola Nováková
- Velikonoční veletrh nápadů – seminář pro vychovatele

23. Účast nepedagogických pracovníků
V.Vorlová
- školení vedoucích školních jídelen – spotřební koš,
nabídka potravin od českých výrobců, ochutnávky
- školení vedoucích školních jídelen – školní stravování,
výkazy, novelizace zákonů (Hradec Králové)

24. Kontrolní činnost na základní škole:
- revize plynových kotlů, p.Grigárek
- revize tělocvičného nářadí, p.Šťastný
- revize elektro, p.Vaněček
- revize hromosvodu

- revize palivových cest
- revize hasicích přístrojů, p.Kiršbaum
- výměna měřícího zařízení plynoměrů – RWE

25.Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI v žádném ze zařízení

26. Prevence sociálně patologických jevů
Naše škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který je součástí
školní dokumentace

27. Opravy a úpravy v budovách MŠ a ZŠ :
- zakoupení nových stolů a židliček do školní družiny
- oprava švédských laviček v tělocvičně
- zasklení okna ve spojovací chodbě
- výměna písku na dětském pískovišti
- vytvoření dopadové plochy u venkovních šplhadel a
jejich nátěr
- vymalování prostor školní družiny, schodiště, chodby a
toalet
- natření schodiště, zábradlí, trubek
- nákup skříněk do tříd MŠ

26. Spolupráce s organizacemi :

Základní škola spolupracuje:
- s mateřskou školou
- se zákonnými zástupci žáků
- s veřejností
- s vedoucími zájmových kroužků
- s pěveckým sborem „Kaštánek“
- s Obecním úřadem Mžany
- s Obecním úřadem Sadová
- s Mikroregionem Nechanicko
- se členy místního mysliveckého sdružení
- se členy Sboru dobrovolných hasičů
- s Policií ČR v Hradci Králové
- s PPP Hradec Králové
- se Sokolem Dohalice
- s okolními základními školami

27.Základní údaje o hospodaření školy:
Spotřeba materiálu ( potraviny, čist.prostředky, ostatní)
399 tis. Kč
Spotřeba energie, plynu
248 tis. Kč
Opravy a udržování
21 tis. Kč
Ostatní služby ( mzdy Cesorg, údržby, plavání)
373 tis. Kč
Mzdové náklady
2 378 tis. Kč
Sociální pojištění, zdravotní
856 tis. Kč
Tržby z prodeje výrobků ( obědy)
Výnosy z prodeje služeb ( školné MŠ)
Přijaté dotace od KÚ a obce

355 tis. Kč
39 tis. Kč
3 911 tis. Kč

