Základní škola a mateřská škola, Mžany,
okres Hradec Králové

Výroční zpráva

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

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
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 2016 - 2017 ji navštěvovalo 26 žáků.
.
I.třída 1.ročník - 8 žáků (6 chlapců+ 2 dívky)
2.ročník - 8 žáků (2 chlapci + 6 dívky)
II.třída 3.ročník - 4 žáci (2 chlapci + 2 dívky)
4.ročník - 6 žáků ( 4 chlapci + 2 dívky)
b) Mateřská škola

Tento rok 2016 – 2017 byly otevřeny dvě třídy.
Mateřská škola má k dispozici 3 učebny.
Provoz MŠ 6,15- 16,15 hod.
Mateřskou školu navštěvovalo 33 dětí.
c) Školní družina
Pracovalo zde jedno oddělení. Přihlášeno bylo 25 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. Je sportovně zaměřena.
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 zajišťuje 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 stravuje 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 školní zahradu.
V blízkosti školy je využíváno hřiště s herními prvky pro malé děti i hřiště
určené žákům základní školy, kteří zde mohou trávit hodiny tělesné
výchovy.
Obecní úřad ve Mžanech finančně zajišťuje mateřské škole i základní
škole využívání venkovních prostor místního Pivovaru Lindr Mžany
k zimním i letním aktivitám jako je bruslení, tenis, horolezecká stěna a
další.
Vybudování cyklostezky ze Mžan do Sadové umožnilo škole provozovat
další aktivity jako je jízda na kole, na in-line bruslích, na skateboardech a
podobně.

Žáci 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. K dispozici mají i školní knihovnu.
Také mateřská škola je vybavena videem, CD a DVD přehrávačem
a novou televizí.
Pedagogové mají pro svou práci k dispozici tablety. Zakoupeno bylo nové
multifunkční zařízení – kopírka, skener a tiskárna.
Ve škole nechybí ani keramická pec s příslušenstvím.
Školní družina je zčásti vybavena novým nábytkem, stolky a židličkami.
Její prostory jsou nově vymalovány.Také v mateřské škole jsou veškeré
prostory vybaveny novým vhodným nábytkem.
Mateřská škola i školní družina jsou pravidelně vybavovány hračkami,
stavebnicemi a hrami, které vedou k tvořivosti a logickému myšlení.
Učitelé mají k dispozici vhodné studijní a učební materiály.
Školní lavice jsou velikostně rozlišeny.V základní i mateřské škole jsou
okna vybavena žaluziemi.
Nové šatny denně slouží 26ti žákům základní školy.
Také ve školní jídelně je odpovídající nábytek. Vedoucí školní jídelny má
k dispozici počítač a internet.

6. Školská rada:
Od 1.1.2006 pracuje ve škole Školská rada.
V roce 2016 - 2017 zde pracovala z řad pedagogů paní Jana Hronešová
(vedoucí učitelka MŠ) a pan Tomáš Zahradníček, z řad zákonných
zástupců žáků ZŠ pan Radim Vít, z řad zákonných zástupců dětí MŠ paní
Monika Dušková a obec zastupoval pan Radek Bauer.
Všichni členové Školské rady se dvakrát v tomto roce sešli na pracovní
schůzce.Jejím úkolem bylo pomoci při řešení některých záležitostí
týkajících se provozu jak základní školy, tak mateřské školy i školní
družiny.

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 2014-2015 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: 2
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 34 let, vysokoškolské vzdělání
- aprobace učitelství 1.- 5. ročníku, výtvarná výchova
Mgr.Tomáš Zahradníček
- učitel ZŠ, úvazek 1,00
- praxe 11 let, vysokoškolské vzdělání
- aprobace učitelství 1.- 5.ročníku, tělesná výchova
Nikola Nováková
- vychovatelka školní družiny, úvazek 0,63
- praxe 2 roky, studující
odchod na MD v měsíci březnu 2017
Mgr. Šárka Hlavatá

- vychovatelka školní družiny od měsíce dubna 2017, úvazek 0,63
- praxe 2 roky, vysokoškolské vzdělání
- sociální pedagogika
Jana Hronešová
- vedoucí učitelka mateřské školy, úvazek 1,00
- praxe 31 let, středoškolské vzdělání
- aprobace SPgŠ - učitelství pro MŠ
Romana Dvořáková , DiS
- učitelka MŠ, úvazek 1,00
- praxe 24 let, vyšší odborné vzdělání
- aprobace VOŠP a SPgŠ - pedagogika specifických činností ve
volném čase - předškolní pedagogika
Bc. Michaela Čížková
- učitelka MŠ, úvazek 0,64
- praxe 10 let
- aprobace VOŠP a SPgŠ – pedagogika volného času
- MD do prosince 2016
Jana Bidlová
- učitelka MŠ, důchodkyně, zástup za MD, úvazek 0,64
- praxe 35 let
- aprobace SPgŠ – učitelství pro MŠ

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

Prospělo

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

Počet
žáků
8
8
4
6

Neprospělo Nehodnoceno

0
0
0
2

Prospělo s
vyznamenáním
8
8
4
4

0
0
0
0

0
0
0
0

Celkem

26

2

24

0

0

12. Přehled o chování žáků

Ročník

Pochvaly
TU
0
0
0
0

Pochvaly
ŘŠ
0
0
0
0

Napome
nutí
0
0
0
0

Důtky
TU
0
0
0
0

DůtkyŘŠ

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

Počet
žáků
8
8
4
6

Celkem

26

0

0

0

0

0

0
0
0
0

13. Údaje o zameškaných hodinách

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

Počet
omluvených
hodin
473
409
404
368

Počet
omluvených
hodin na žáka
59,1
51,1
101
61,3

Počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0
0
0
0

Celkem

1654

63,6

0

0

14. Údaje o integrovaných žácích

Ročník
1.
2.
3.
4.

Sluchové
postižení
0
0
0
0

Zrakové
postižení
0
0
0
0

S vadami
řeči
0
0
0
0

Tělesné
postižení
0
0
0
0

S kombin.
postižením
0
0
0
0

S vývoj.
por.učení
1
0
0
0

celkem

0

0

0

0

0

1

15. Zájmové kroužky:
Provozovány byly 4 zájmové kroužky:
- sportovní kroužek pod vedením Mgr. Šárky Hlavaté,
vychovatelky ŠD

- keramický kroužek pod vedením paní Ludmily Gottwaldové, externí pracovník
- kroužek JUDA pro žáky ZŠ i děti MŠ pod vedením pana
Jaroslava Hnáta, externí pracovník
- taneční kroužek pro žáky ZŠ i děti MŠ pod vedením
paní Moniky Matuškové z Domu dětí a mládeže v Hořicích, externí pracovník
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 dubnu dostavili tři
žáci. Nikomu z nich nebyl navržen odklad školní docházky.
Jedna ze žákyň navštěvuje již školu v Německu. Zároveň
využije možnosti domácího vyučování a bude dvakrát
ročně přezkoušena z českého jazyka v naší škole.
- Základní škola pokračovala v zapojení do projektu „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: fond SIDUS (pro
děti v motolské a olomoucké nemocnici - částka 820 Kč) a
Život dětem (částka 1.3000 Kč, kde byly použity peníze
získané sběrem starého papíru).
- pro postiženého chlapce Ondřeje Duška z Ostrova u Hořic
byla i v tomto roce v ZŠ i v MŠ sbírána dětmi plastová
víčka, která byla v měsíci červnu předána jeho rodičům.

-

Od 1. ledna 2017 byla rodičům dětí MŠ a žákům ZŠ
Mžany a Dohalice nabídnuta možnost platby obědů
převodem na účet školy, kterou většina z nich využila.

- Mateřské škole a základní škole byl poskytnut dar 6.000 Kč
od Honebního společenstva Mžany v zastoupení Ing.
Josefem Štayrem na podporu a rozvoj volnočasových
aktivit dětí a žáků se zaměřením na rozvoj vztahu dětí
k přírodě a myslivosti.
- Preventivní program s názvem Veselé zoubky určený žákům
1. a 2. ročníku ZŠ se uskutečnil v měsíci únoru a týkal se
péče o zuby školních dětí.

-

Výsadby keřů podél asfaltové stezky Mžany se zúčastnili
žáci, děti, učitelé i rodiče.

- Děti z mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku základní školy
se podrobili preventivnímu screeningovému vyšetření
zraku.
1.- 4. ročník ZŠ využil své znalosti z dopravní výchovy na
dopravním hřišti v Hradci Králové. Poučení se jim
dostávalo od příslušníků z řad Policie ČR.
V měsíci červnu se uskutečnil sběr starého papíru.
Akce Hasiči ve škole – tři družstva hasičů ze Mžan, Sovětic
a Cerekvice nad Bystřicí předvedla ukázky hasičské
techniky, seznámila přítomné s náročností jejich práce hašení požárů, záchraně lidských životů a dalších
náročných úkolů. Do činností byli zapojováni i sami žáci.
Děti z mateřské školy absolvovaly týdenní školu v přírodě
na Benecku.

Další činnosti :
Žáci se ve svém volném čase věnují i dalším aktivitám mimo školu.
Jedná se o:
fotbal
florbal
sborový zpěv
požárnická činnost
hra na nástroj
taneční kurz
stolní tenis
tenis
basketbal
Dosahují zde dobrých výsledků a získávají různá ocenění.
17. Exkurze a výlety:
- Díky dotaci od Honebního společenstva Mžany se
uskutečnila exkurze mateřské a základní školy do
Městských lesů Hradec Králové.
- Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ se zúčastnili exkurze u místního
včelaře pana Štěpána Gottwalda.
- Již tradičně navštívili děti a žáci Zemědělský den
v Sověticích.
- Cyklistický výlet 3. a 4. ročníku spojený s koupáním v obci
Lodín a pěší výlet 1. a 2. ročníku do okolí proběhl v měsíci
červnu stejně jako výlet na Malou Skálu (koloběžky, rafty).

18. Kulturní akce:
- V prosinci děti i žáci shlédli divadelní představení Vánoce
s krejčíkem Honzou v Novém Bydžově.
- Následovalo představení Tygřík Péťa a Zvířátka
a loupežníci.

- Z hudebních představení to byla Na louce kytička s paní
Lídou Helligerovou.
- Vánoční besídky s hojnou účastí rodičů i rodinných
příslušníků se konaly v MŠ i ZŠ. Děti vystoupily
s koledami, písničkami i mluveným slovem na téma
Vánoce.
- Vánočním besídkám předcházela mikulášská nadílka.
- Karnevaly proběhly jak v mateřské, tak základní škole –
školní družině.
- Rodiče dětí shlédli ukázkovou hodinu tanečního kroužku
pod vedením paní Moniky Matuškové. Akce sklidila velký
ohlas.
- Také kroužek JUDA uspořádal pod vedením svého
vedoucího ukázkovou hodinu
- Recitační soutěže Stěžerská básnička se zúčastnily děti
z mateřské školy. První místo v kategorii starších dětí
získala Eliška Vondráčková.
- Základní škola Milovice pořádala také recitační soutěž
Milovický recitátor, které se zúčastnily tři žákyně naší
školy: Kateřina Nováková, Kristýna Nováková a Karolína
Nováková.
- Tuto školu jsme navštívili ještě jednou na základě pořádání
výstavy k jejich celoročnímu projektu Cestujeme časem.
- Akcí školní družiny bylo Spaní ve škole spojené s hrami,
táborákem, zpěvem a opékáním vuřtů.
- V obou školách proběhla oslava Dne dětí.
- Čertí den v mateřské škole byl plný písniček, básniček a
rčení pro rodiče a veřejnost spojený s Dnem otevřených
dveří.

19. Sportovní akce:
- Žáci 1. – 4. ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku
v Hradci Králové.
- Plavecký výcvik absolvovala také mateřská škola v bazénu
v Hořicích.
- V prosinci se konal Vánoční turnaj málotřídních škol v ZŠ
Malšova Lhota. Naši žáci obsadili páté místo z deseti
zúčastněných škol.
- V dubnu se konal Velikonoční turnaj málotřídních škol
v ZŠ Malšova Lhota. Naši žáci tentokrát obsadili
z celkového počtu devíti škol druhé místo.

-

Naše škola uspořádala turnaj ve florbalu, kterého se
zúčastnila družstva ze základní školy Dohalice, Librantice
a Hořiněves. První místo a putovní pohár získalo naše
družstvo A, družstvo B obsadilo šesté místo v pořadí.

-

Děti mateřské školy se zúčastnily olympiády mat. škol
v Nechanicích.

-

Oblastní kolo závodů málotřídních škol v lehké atletice
v ZŠ Černožice nad Labem se uskutečnilo v měsíci červnu.
Výsledky našich žáků:
Michaela Moravcová – 1. místo – hod míčkem
2. místo – skok daleký
2. místo - běh na 50 m
Matěj Bauer
1. místo - hod míčkem
4. místo – běh na 50 m
Jakub Jedlička
3.místo - hod míčkem
Adéla Lindrová
3.místo - běh na 50 m

- Regionální přebory v atletice v ZŠ Sever Hradec Králové
Výsledky našich žáků:
Matěj Bauer
1. místo – hod míčkem
4. místo – běh na 50 m

Michaela Moravcová

2. místo – hod míčkem
3. místo – běh na 50 m
4. místo – skok daleký

- Žáci 1. – 4. ročníku se i s rodiči zúčastnili jako diváci
sportovní akce Mistrovství Evropy v basketbalu žen
v Hradci Králové a zapojili se do projektu Adoptuj svůj
tým. Přisouzeno jim bylo družstvo Běloruska.

20. Účast pedagogů na seminářích :

V.Vecková
- setkání zástupců mateřských a základních škol z území
MAS Hradecký venkov o.p.s. a mikroregionu obcí
Památkové správy 1866 za účelem projednání Místního
akčního plánu vzdělávání a aktuálních informací
k realizaci šablon pro ZŠ a MŠ a o možnosti čerpání
dotací na zájmovou činnost MŠ a ZŠ

J.Hronešová
- setkání zástupců mateřských a základních škol z území
MAS Hradecký venkov o.p.s. a mikroregionu obcí
Památkové správy 1866 za účelem projednání Místního
akčního plánu vzdělávání a aktuálních informací k realizaci šablon pro ZŠ a MŠ a o možnosti čerpání dotací
na zájmovou činnost MŠ a ZŠ
-

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny
školského zákona

21. Účast nepedagogických pracovníků

V.Vorlová
- školení vedoucích školních jídelen – hygienické
předpisy
- školení vedoucích školních jídelen – školní stravování,
výkazy, novelizace zákonů

22. Další aktivity ve škole :
- výměna plynových kotlů a změna jejich umístění v ZŠ
- výměna topných těles v ZŠ
- likvidace starého oplocení, zhotovení nového kolem
celého areálu zároveň s uzamykatelnou vjezdní bránou
- vybudování schodů vedoucích na školní zahradu pro
děti z MŠ
- instalace nového umyvadla ve třídě 3. a 4. ročníku
- nové toalety pro pedagogické pracovníky ZŠ
- odstranění skruže studny z propojovací chodby
- vchodové dveře u ZŠ opatřeny audiozvonkem
- zavedení audiotelefonů do obou tříd, školní družiny a
tělocvičny
- položení nového koberce na chodbu ve školní družině
- vybavení umývárny školní družiny regály
- vybavení školní družiny novými prvky
23. Kontrolní činnost na základní škole:
revize komínů
revize hasicích přístrojů
revize plynových kotlů v budovách ZŠ a MŠ
kontrola pracovníků Hygienické stanice v Hradci
Králové v základní škole. Předmětem kontroly bylo
plnění povinností stanovených pro zařízení pro výchovu
a vzdělávání zákonem č.258/2000 Sb. Nedostatky
zjištěny nebyly
- revize tělocvičného nářadí

-

24. Dotační činnost:
-

podána žádost o neinvestiční dotaci ( Rozvojový program) Podpora výuky plavání v základních školách
v roce 2017
- podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2017
Zvýšení bezpečnosti dětí, žáků, zaměstnanců a majetku
podána žádost o dotaci s názvem Polytechnická výchova
a vzdělávání v ZŠ a MŠ – dotační program
Královéhradeckého kraje

25. 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 a SPC Hradec Králové
- se Sokolem Dohalice
- s okolními základními školami

26. Základní údaje o hospodaření školy:
Neinvestiční náklady celkem:

3 727 158,- Kč

Limit prostředků na platy

2 700 986,- Kč

Zákonné odvody ze mzdových prostředků

918 335,- Kč

Příděl do FKSP

54 020,- Kč

Ostatní neinvestiční výdaje /ONIV/
(pracovní sešity, učebnice, školní
pomůcky, zákonné pojištění, plavecký
výcvik)

53 817,- Kč

Provozní příspěvek zřizovatele:
Ostatní příjmy: příjem za předškolní vzdělávání:
příjem za školní stravování:

500 000,. Kč
77 200,. Kč
273 300,. Kč

Výdaje:
neinvestiční náklady: (učební pomůcky, ost.
materiál, ost. služby)

461 000,- Kč

výdaje na potraviny ŠJ

287 000,- Kč

Výdaje z rozpočtu zřizovatele Obce Mžany:
Plyn:

215 000,- Kč

Elektrická energie:

150 000,- Kč

Opravy a udržování:

828 000,- Kč

Stroje, přístroje a zařízení:
(topné zařízení)

575 000 ,- Kč

