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I. Základní údaje o škole 

Název: Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice 

Adresa zařízení:  Cehnice 105, 387 52 

Telefonní spojení:  ředitelna   383 389 128 

    sborovna   383 389 173 

    mateřská škola (1.patro) 383 389 124 

mateřská škola (2.patro) 380426109 

školní družina  380426108 

    školní jídelna   383 389 134 

E-mail:    zsmscehnice@seznam.cz 

Ředitelka školy:   Mgr. Zuzana Drančáková  

Právní forma:    příspěvková organizace 

Zřizovatel školy:   Obec Cehnice 

     387 52 Cehnice 76 

Starostka obce:   Helena Sosnová 

Zařazení do sítě škol:  1.1.20203 

Změna názvu školy:   1.1.2006 

Identifikátor zařízení:  600063666 

Součásti:    

Základní škola  107722291 kapacita 145 žáků 

Mateřská škola  114800278 kapacita 38 žáků 

Školní družina  114800146 kapacita 120 žáků 

Školní výdejna  163103135 kapacita  150 žáků 
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II. Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 

1. Základní škola 

a) Vzdělávací program 

Ve školním roce 2015/2016 se žáci 1. – 9. ročníku  vzdělávali podle ŠVP ZV ZŠ Cehnice. 

Výuka probíhala podle ŠVP ZV ZŠ Cehnice, verze 2 platná od 1.9.2009  

b) Počet tříd a počty žáků 

  zahájení šk.roku  konec šk.roku 

1.ročník  13    13 

2.ročník  16    16 

3. ročník  11    11 

4. ročník  15    15 

5. ročník  11    11 

6. ročník  13    14 

7. ročník  10    9 

8. ročník  13    14 

9. ročník  8    8 

Celkem  110 žáků             111 žáků  …12,3 žáků průměrně na třídu 

Průměrný počet žáků stanovený pro devítitřídní školu je 17 žáků.Škola je zařazena mezi 
tzv. výjimkové školy a dostává rozpočet na přímé vzdělávání na počet žáků. Ten 
nepokrývá výkony podle vzdělávacího programu. Zřizovatel školy se zavazuje uhradit 
náklady na vzdělávání žáků školy povolením výjimky z počtu žáků. Ve školním roce 
2015/2016 zřizovatel poskytl příspěvek na přímé náklady na vzdělávání: příspěvek na 
plat jednoho pedagoga od 1.9.2015 do 31.8.2016. Úsporná opatření vedení školy 
umožnila pokrytí nákladů na vzdělávání podle vzdělávacího programu. Jednalo se o 
spojování oddělení, spojování výuky výchov na prvním i druhém stupni pro více 
ročníků. Všechny tyto úpravy jsou v souladu s platnými předpisy. 
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c) Individuálně integrovaní žáci 

Mentálně postižení žáci    0 

Těžce tělesně postižení žáci   0 

Žáci s více vadami     2 

Žáci s vývojovými poruchami chování  3 

Žáci s vývojovými poruchami učení  6 

Celkem      9 

Počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem  2 žáci 

 

2. Mateřská škola 

Rámcová struktura vlastního hodnocení MŠ ve šk. r. 2015/16 
 
Údaje o dětech: 
 
1.třída: 
Celkem:  27 dětí: 2 – 5 let 
 
Počet 
dětí 

Věk 

10 4-5 
8 3-4 
8 2-3 

 
 
Počet dětí Obec 
15 Cehnice 
4 Dunovice 
1 Skočice 
1 Skály 
3 Paračov 
1 Radějovice 
1 Sedliště 
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2.třída: 
Celkem: 10 dětí – 3-7 let 
Počet 
dětí 

Věk 

6 5-7 
2 4-5 
1 3-4 

 
 
Počet dětí Obec 
3 Jinín 
1 Třešovice 
1 Cehnice 
1 Miloňovice 
4 DCjČK Strakonice 
 
1 dítě - individuální vzdělávací plán 
 
 
1) Podmínky ke vzdělávání 
Personální podmínky 
2 plně kvalifikované učitelky s dlouholetou pedagogickou praxí 
1 začínající učitelka 
1 asistentka pedagoga 
         
Závěry a opatření: 
Předávání zkušeností mladším kolegyním, vzájemné konzultace a informace ze 
sebevzdělávání a samostudia.  
 
Materiálně-technické podmínky 
Obě třídy jsou upraveny z bytů. Prostředí prostorově nevyhovující, ale esteticky vkusné. 
K výzdobě využíváme dětských prací a vlastní tvořivosti. MŠ dostatečně vybavena 
hračkami, pomůckami. Na zahradě je kolotoč, skluzavka, houpačky, kryté pískoviště, 
asfaltový povrch, hřiště, zahradní domek na uložení pomůcek a hraček. Využíváme i 
multifunkční a fotbalové hřiště.  
 
Závěry a opatření: 
Vhodně volenou údržbou zvyšovat kvalitu prostředí, šetrné zacházení s inventářem 
dětmi z MŠ, ale i ZŠ. Absence pracovních koutků, z důvodu malého prostoru ve třídách. 
Nevhodné je využití zahrady školními dětmi a veřejností v době pobytu venku, chybějící 
bezpečnostní ochranné oplocení. 
 
2)Průběh vzdělávání 
 
ŠVP PV je zároveň TVP v obou třídách.(začínající učitelka ve 2. třídě převzala plán 1. 
třídy.) Témata vzdělávací nabídky navazují na minulé roky. Třídní programy jsou 
otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku aktuálně doplnit, popřípadě části 
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vyjmout a upravit. Skládají se z integrovaných bloků, zpravidla týdenních.  Na tvorbě 
programu spolupracovaly obě učitelky 1. třídy. Zásadním kritériem je věkové složení a 
možnosti dětí, prostředí venkova a místní tradice. Jsou součástí ŠVP „Školka plná 
zábavy“ a odráží dané možnosti MŠ. 
  
Závěry a opatření: 
Vytvořit TVP pro každou třídu, zachovat dosaženou kvalitu i přes přeplněnost 
heterogenních tříd. 
 
 
3)Spolupráce s rodiči 
 
Považujeme ji za prioritní. Informativní schůzky, společný pobyt na zahradě, slavnosti, 
tvořivé dílny, výlety, divadla, koncerty. Každodenní kontakt s rodiči, vývěska pro 
veřejnost u parku, webové stránky, nástěnky. 
 
Závěry a opatření: 
Při veškerých kontaktech s rodiči zdůrazňovat nutnost komunikace rodičů a učitelek o 
dítěti. Spolupráci s rodiči považujeme za důležitou. Využít možnosti pomoci rodičů při 
úpravě prostředí a okolí MŠ a opravě hraček  
 
4)Spolupráce se ZŠ 
 
       -    vzájemné konzultace o dětech s učitelkou 1. třídy ZŠ a vychovatelkou ŠD 

-  hospitace v první třídě -  pro předškoláky   
- společné pobyty na zahradě 
- společná kulturní vystoupení 
- společné projekty, výlety   
- zápis do ZŠ   
- řečový kurz pro děti 
- plavecký kurz 

 
5)Spolupráce se SRPŠ 
 

- výstava hnětynek 
- Martinské slavnosti 
- vypouštění balónků  
- ples ZŠ 
- maškarní ples 
- velikonoční zajíček 
- příspěvek na Den dětí 
- finanční úhrada jízdného školního výletu 
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6)Prezentace na veřejnosti 
 

- výstavky ve vitríně u parku, v síni U Devíti králů 
- vystoupení  -  Advent, vánoční besídka, vítání občánků, pro důchodce, 

rozloučení s předškoláky 
- dny otevřených dveří při zápisu do MŠ 
- webové stránky školy 
- vycházky do vesnice 
- návštěva prodejny, pošty, OÚ 

 
7)Výsledky vzdělávání 
 
Jsou splněny cíle třídních programů, dodržován časový plán, týdenní frekvence 
vzhledem k heterogennímu složení tříd se osvědčil. Hlavním problémem je nedostatek 
místa, absence pracovních koutků.  Práci ztěžovala i nesamostatnost 2letých dětí, 
hlavně při hygieně a oblékání. Chyběla pomoc asistenta v 1. třídě. 
 Učitelky navzájem konzultují poznatky o dětech, o úrovni osvojených vědomostí a 
návyků. Výsledky slouží ke zpětné vazbě pro zkvalitnění výuky. Klademe důraz na 
vztahy mezi dětmi, prožitkové učení a etickou výchovu. 
 
Závěry a opatření: 
 
Vypracovat TVP pro každou třídu, upřesnit kompetence vzhledem k věkovému složení 
dětí, vypracovat individuální plány pro děti s vývojovými poruchami chování a učení. 
Podporovat samostatnost dětí, vzájemnou empatii a pomocí-zvláště starších děti 
mladším. 
Prohloubit spolupráci s rodiči, přimět je více se zajímat o dění a o aktivity dětí v MŠ. 
Prezentovat MŠ na veřejnosti a nadále se zapojovat a spolupodílet na kulturním dění v 
obci. 
 
8) DVP 
 
Divišová Helena:  Hudebně pohybové hry se zvířátky -  4. 11. 2015 
       Prožitkové učení a dramatická výchova v předškolním věku  - 10. 5. 2016 
 
Štolbová Alena:  žádný seminář 
 
Bláhová:   
1. Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD - termín konání: 10.2.2016, Tábor 
2. Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole - termín konání: 15.3.2016, Tábor 
3. Jak pracovat s dětmi s ADHD - termín konání: 24.3.2016, Strakonice 
4. Metoda dobrého startu v MŠ a ZŠ - termín konání: 29.3.2016, České Budějovice 
5. Artefiletika l. - termín konání: 1.4. a 2.4.2016, Vodňany 
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9) Zápis do MŠ pro školní rok 2016/17 
 
Přijatých: 11 dětí  -  20. 5. 2016 
 
2x 4leté 
 
2x       3-4leté 
 
7x 2-3leté 
 
 
10) Spolupráce s PPP 
 
Depistáž dětí před zápisem do ZŠ 
 
Vypracovala: Helena Divišová                                            10. 7. 2016 
 
 
Plán mimořádných akcí ve školním roce 2015/2016  
 
Měsíc Název akce Datum konání 
ZÁŘÍ Schůzka s rodiči nových žáků 24.8. 
 Mobilní planetárium 15.9 
 Rozloučení s létem 24.9 
ŘÍJEN Soutěž o nejhezčí hnětynku 9.10. 
 Cesta do pohádky: klaun Ala 20.10. 
LISTOPAD Divadlo O řepě v MŚ Drahonice 10.11. 
 Martinské slavnosti 13.11. 
 Fotografování zájemců 26.11. 
 Avent 29.11. 
PROSINEC Mikulášská nadílka 4.12. 
 Vypouštění balónků: přání Ježíškovi 4.12. 
 Vánoční besídka 21.12. 
 Vystoupení pro důchodce 18.12. 
LEDEN Tři králové 6.1. 
 Depistáž pro předškoláky 4.1. 
 Návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ 12.1. 
 Zápis do ZŠ 23.1. 
 Ples ZŠ 28.1. 
ÚNOR Maškarní bál 20.2. 
 Divadlo O třech prasátkách. MŠ 

Drahonice 
25.2. 

BŘEZEN Zvířátka v ZOO 15.3. 
 Vítání jara: vynášení Morany 17.3. 
 Velikonoční zajíček 23.3. 
DUBEN E-on beseda 5.4. 
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 Divadlo: O popletené čarodějnici 8.4. 
 Zpívánky se Zdravou 5 13.4. 
 Výtvarná dílna: malování na lžičku 20.4. 
 Fotografování 21.4. 
 Divadlo kouzel 29.4. 
KVĚTEN Den matek: schůzka rodičů 12.5. 
 Divadlo divů 17.5. 
 Zápis do MŠ 20.5. 
 Ukliďme svět 27.5. 
ČERVEN Den dětí 1.6. 
 Den se složkami IZS 3.6. 
 Divadlo O Zlatovlásce: MŠ Drahonice 13.6. 
 Koncert žáků pana Pichlíka: pouze 

předškoláci 
21.6. 

 Rozloučení s předškoláky 29.6. 
 Výlet: Pohádková kovárna 28.6. 
PRŮBĚŽNÉ 
AKCE 

Plavecký výcvik Listopad - leden 

 Kurz řečové výchovy Úterý 
(Mgr.J.Grufíková 

 Kurz angličtiny Středy (P.Bláhová) 
 Školička pro předškoláky 2.pololetí P.Bláhová 
 

3. Školní družina 

a) Vzdělávací program 

Vzdělávacím programem je ŠVP pro ŠD, který je součástí ŠVP ZV ZŠ Cehnice. 

Mimoškolní činnost dětí je ovlivněna rozvrhem vyučování, příjezdy a odjezdy 
autobusů. Provoz školní družiny je přístupný i dojíždějícím žákům druhého stupně 
základní školy. V rámci školní družiny pracovaly po celý školní rok tyto zájmové 
kroužky: 

Název kroužku      Vedoucí kroužku 

Keramický kroužek      Mgr. Martina Novotná 

Chemický seminář      Mgr. Lenka Vašíčková 

Přírodovědný kroužek     Mgr. Lenka Vašíčková 

Šikovné ruce       Mgr. Šárka Koštelová 

Sboreček       Mgr.J.M. Habichová 

Řečová výchova       Mgr.J.Grufíková   
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Výtvarný kroužek        Alena Mašková 

Střelecký kroužek        Pavel Pěsta 

b) Počet tříd a počet žáků 

Školní rok zahájilo ve školní družině 66 žáků. Byla otevřena dvě oddělení školní 
družiny, protože někteří žáci docházeli pouze ráno po příjezdu autobusu a čekali zde 
do odpoledne do odjezdu spoje. Žáci se vzhledem k rozvrhu vyučování vystřídali, jejich 
počet nepřekročil povolené počty. Do školní družiny byli přihlášeni i žáci 2.stupně 
základní školy, je to jediný způsob trávení volného času v mimoškolní činnosti 
vzhledem k dopravnímu spojení do okolním obcí. V době polední přestávky byla 
zřízena dohledová třída pro žáky 2.stupně, dohled nad žáky vykonávali pedagogové 
školy.  

c) Hodnocení ŠD,rok 2015-2016 
  
V uvedeném školním roce je zapsáno do ŠD 36 dětí do 1.oddělení( 1.-3.třída) a 30 dětí 
do 2.oddělení(4.-9.třída). 
V 1.oddělení jsou děti od 1.do 3.třídy.Tyto děti,hlavně prvňáci,odchází po vyučování a 
po obědě v doprovodu vychovatelky do ŠD,kde aktivně odpočívají při různých 
činnostech. 
Podstatným požadavkem je pro práci s dětmi ve volném čase dobrovolnost.Děti se cítí 
ve ŠD bezpečně a spokojeně.Respektuji potřebu dítěte.Žádné dítě není utlačováno ani 
zvýhodňováno. 
Převažují sportovní,estetické a spontánní činnosti,s ohledem na chlapeckou převahu. 
Naším velkým projektem je Strom a přátelství, ve kterém je stále co poznávat. 
Úspěšně jsme splnili další projekty:Toulky přírodou, Dovedné ruce, Z pohádky do 
pohádky, Zvířata v ZOO, Mandely, Jak na statku, Karel IV.- výroba leporela, Minecraft- 
šití kostek z látek, Člověk a jeho zdraví. 
Celý školní rok jsme pozorovali dva přírodní objekty:rybník-po cyklostezce k Jinínu 
                                                                                                   - po cestě za hřištěm. 
Toto pozorování jsme využívali ve výtvarné a přírodovědní činnosti. 
Rozvíjeli jsme : porozumění s jinými kamarády,  všichni máme svá práva,ale i 
povinnosti, pravidla společenského chování. 
Co je třeba zlepšit : vzájemné vztahy mezi dětmi, 
                                slušné vyjadřování, 
                                vést děti ke klidnějšímu chování ve ŠD. 
Žáci v 2.oddělení pobývají ve ŠD pouze v ranních hodinách od 6.00 do 7.15 
 
Vypracovala: Alena Mašková 
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4. Školní výdejna 

 
a) Provoz školní výdejny  
Dodavatelem stravy je  VOŠ,SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice, která poskytuje i 
dopravu stravy. Od 1.9.2016 se stala novou vedoucí paní Batíková. Od té doby řešíme 
neustále problémy ze stran učitelů, rodičů i žáků. Stížnosti byly hlavně ohledně 
odhlašování obědů přes webové rozhraní strava.cz, dále pak na skladbu a chuť 
dovážených jídel. V únoru pak bylo vše projednáno se zástupcem VOŠ, SPŠ a SOŠ 
řemesel a služeb Strakonice panem Vokrojem. V červnu pak byl naší ZŠ a MŠ Cehnice 
předložen požadavek na placení obědů inkasní službou. Bylo též oznámeno,že od 
1.9.2016 se změní ceny za stravování.  
 
b) Počet strávníků 
Základní škola  92 
Mateřská škola  38   
Zaměstnanci   16 
Celkem   146 strávníků 
 
 
III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy. 
 
1.Pedagogičtí zaměstnanci – učitelé základní školy: 
 
 
Jméno Zařazení Aprobace Třídnictví Úvazek 
Mgr.Z.Drančáková ředitelka 1.st. - 1,0 
Mgr.J.Grufíková učitelka ZŠ 1.st. 1.třída 1,0 
Mgr.J.Hais učitel ZŠ, 

vých.poradce 
Fy - Zt - 1,0 

Mgr.J.M.Habichová učitelka ZŠ 1.st. 4.třída 1,0 
Mgr. Š Koštelová učitelka ZŠ M - Př 9.třída 1,0 
Mgr. V.Kůsová učitelka ZŠ 1.st.,Hv,Nj 8.třída 1,0 
Mgr.R.Maroušek učitel ZŠ 1.st., ICT, 

Fy,Ma,Tv 
5.tř. 1,0 

Mgr.M. Novotná učitelka ZŠ Čj - Vv 6.třída 1,0 
Mgr. V.Pěstová učitelka ZŠ 1.st. 2.třída 1,0 
Mgr.L. Vašíčková učitelka ZŠ (od 

15.8.2016 MD) 
Bi - Ch 7.třída 1,0 

Mgr. Z.Žílová učitelka ZŠ 1.st. 1.třída 1,0 
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2. Další pedagogičtí pracovníci školy 
 
a)Základní škola 
Monika Turková  asistent pedagoga 1.třída  0,66 
Pavel Pěsta   vedoucí střeleckého kroužku ext.pracovník 
Marie Nehézová  učitelka náboženství  ext.pracovník 
 
b)Mateřská škola   
Helena Divišová  vedoucí učitelka MŠ   1,0 
Alena Štolbová  učitelka MŠ    1,0 
Petra Bláhová  učitelka MŠ    1,0 
Romana Mrázová  asistent pedagoga MŠ  0,5 
 
c)Školní družina 
Alena Mašková  vychovatelka ŠD   1,0 
 
3. Provozní pracovníci školy 
 
Karel Brousil   školník, topič    1,0 
Emília Sosnová  výdej stravy ŠJ, uklízečka  0,625 + 0,38 
Jiřina Brousilová  výdej stravy, uklízečka ZŠ  0,38 + 0,625 
Jana Zronková  výdej stravy MŠ, uklízečka  0,5 + 0,5 
 
IV. Údaje o zápisu do mateřské školy, do základní školy 
 
1.Zápis do základní školy 
Dne 17.12.2015 se uskutečnila přednáška pro rodiče předškoláků z naší MŠ. A 8.1.2016 
proběhla depistáž u předškolních dětí za přítomnosti rodičů. Depistáž i přednášku 
zajistila a  provedla Mgr. Alena Miklošová z PPP Strakonice. 
Dne 22.1.2016 se konal zápis do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2016/2017. 
Dostavilo se 13 žáků, zákonní zástupci 2 žáků  požádali o odklad školní docházky. 
11 žáků bylo přijato k základnímu vzdělávání, během měsíce května se přihlásil ještě  
1 žák. Do 1.třídy nastoupí 12 žáků. 
 
2.Zápis do mateřské školy 
Dne 20.5.2016 proběhl zápis do mateřské školy. Dostavilo se 11 dětí, 10 dětí bylo přijato, 
jeden zákonný zástupce dvouletého dítěte požádal o přerušení správního řízení. 
V průběhu června došlo k navýšení kapacity MŠ na celkový počet 41 dětí, tato kapacita 
je od nového školního roku 2016/2017 plně využita.  
Počet žáků ve školním roce 2016/2017 bude 41 ve věku od 2 – 7 let 
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
1. Prospěch tříd, opravné zkoušky, hodnocení chování 
 
Třída Počet 

žáků 

Vyznam. Prospěl Neprospěl Dvojka z 

chování 

Průměr Opravné 

zkoušky 

Opakuje 

1. 12 12 0 0 0 1,000 0 0 
2. 16 15 1 0 0 1,125 0 0 
3. 11 10 1 0 0 1,102 0 0 
4. 15 8 7 0 0 1,311 0 0 
5. 11 5 6 0 0 1,509 0 0 
6. 14 2 12 1 0 1,918 0 0 
7. 9 2 7 0 0 1,728 0 0 
8. 13 4 7 2 0 2,048 2 1 
9. 8 1 7 0 0 1,711 0 0 
 
 
2. Přijímací řízení na střední školy a odborná učiliště 
 
Všichni žáci byli přijati na školy,které si vybrali. Počet žáků 9.třídy bylo 8 + 2 žáci 
ukončili povinnou školní docházku v 8.třídě.Jeden žák se nepřihlásil k žádnému 
dalšímu studiu. 
 
Název školy Počet 

přijatých 
uchazečů 

Obor 

Gymnázium Strakonice 1  
VOŠ sociální a SPGŠ 
Prachatice 

1 Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

SOU služeb Vodňany 1 Zámečník 
Trivis Vodňany 3 Bezpečnostně právní 

ochrana 
VOŠ, SPŠ, SOŠ řemesel a 
služeb Strakonice 

3 Strojírenství 
(počítačová grafika a 
CNC technika) 
Kuchař-číšník 
Mechanik -seřizovač 
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3. Ukončení školní docházky 
Ve školním roce 2015/2016 došlo k ukončení povinné školní docházky v 8.ročníku u 
dvou  žáků. 
 
4. Příprava na vstup do základní školy – logopedie 
Během celého školního roku probíhala individuálně příprava předškoláků pod vedením 
učitelek mateřské školy. 
S dětmi v mateřské škole pravidelně pracovala v logopedickém kroužku logopedka –
Mgr.Jana Grufíková a rodičům doporučovala cviky pro nápravu řeči.  
 
5. Péče o žáky integrované ve třídách s poruchami učení  
Žáci s poruchami učení jsou zařazeni do běžných tříd.Dva žáci v první třídě s poruchou 
ADHD pracovali s pomocí asistenta pedagoga, jeden z nich podle plánu IVP. Z první 
třídy byla též v lednu 2016 vrácena do MŠ jedna žákyně pro školní nezralost.Zákonným 
zástupcům byla doporučena návštěva PPP. Jeden žák pracoval podle individuálního 
vzdělávacího plánu na druhém stupni bez pomoci asistenta.  
Celkový počet individuálně integrovaných žáků: 

• více vad:     2 žáci 
• žáci s vývoj.poruchami chování:  3 žáci 
• žáci s vývoj.poruchami učení: 6 žáků 

Celkem žáků s poruchami: 9 
 
6. Péče o integrované mentálně postižené žáky 
V tomto školním roce nenavštěvoval základní školu  žádný mentálně postižený žák. 
 
7. Péče o tělesně postižené žáky 
V tomto školním roce nenavštěvoval základní školu žádný tělesně postižený žák. 
 
8. Hodnocení výchovného poradce 
 
Září 
Proběhla kontrola a evidence žáků SPUCH. 
Ve spolupráci s vyučujícími byl vypracován IVP pro 2 žáky. Plány byly konzultovány 
s Mgr. Miklošovou z PPP Strakonice. 
Předběžný zájem o studium žáků 9. třídy proběhl formou pohovoru (kde by chtěli 
studovat, 
zájmy a záliby, jaké mají představy o jejich budoucnosti rodiče apod.) 
 

Říjen 
Na informační schůzce výchovných poradců, zástupců SŠ a ÚP, která se ve SOŠ Blatná 
jsme obdrželi aktualizované Přehledy SŠ a vyslechli jsme Prezentace zástupců SŠ, SOS 
a SOU. 
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Žáci 9. třídy byli průběžně informováni, ústně či na nástěnce ve třídě, o nabídkách 
oborů středních škol a učilišť a o Dnech otevřených dveří, 
S průběhem přijímacího řízení byli seznámeni jak žáci, tak i rodiče na třídních 
schůzkách. 
 
 
Listopad 
Žáci 9. třídy navštívili Prezentaci středních škol a firem ve Strakonicích.  
Uskutečnilo se pracovní setkání výchovných poradců základních škol v PPP Strakonice 
na téma Co očekáváme z novely Školského zákona pro poradnu, SPC a školy a Žák s 
obtížemi ve vývoji řeči – diagnostika, náprava.  
Zástupci (pedagogové) některých středních škol uskutečnili prezentaci své školy 
žákům deváté (osmé) třídy přímo v naší škole.  
Žáci 9. třídy se zúčastnili se besedy v IPS na Úřadu práce Strakonice o volbě povolání. 
 
Prosinec 
Žáci 9. třídy se zúčastnili se besedy v IPS na Úřadu práce Strakonice o volbě povolání 
 
Leden 
Proběhl zápis do 1. třídy, ke kterému se dostavilo 14 dětí. Ve dvou případech byl 
doporučen odklad školní docházky.  
 
Únor 
Žákům 9. třídy byly rozdány přihlášky ke studiu. Proběhla instruktáž o vyplnění, 
kontrola správnosti údajů a potvrzení vedením školy. 
 
Březen 
Do 15. března 2015 odevzdali žáci své přihlášky na střední školy a převzali si Zápisové 
lístky.  
 
Duben 
Rodiče žáků školy, kteří měli z PPP doporučení k přešetření, byli upozorněni, aby se 
objednali na vyšetření. 
 
Květen 
Proběhla evidence žáků 9. třídy přijatých na střední školy. Všichni žáci jsou umístěni. 
Jeden žák z 9.třídy si nepodal žádnou přihlášku, 2 žáci z 8.třídy po splnění povinné 
devítileté docházky odcházejí ze ZŠ. 
 
Červen 
Uskutečnilo se pracovní setkání výchovných poradců základních škol v PPP Strakonice 
na téma Novela školského zákona a z ní vyplývajícím změnám pro spolupráci PPP a 
škol.  
  
Hodnocení zpracoval Mgr. Jindřich Hais. 
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Hodnocení akcí Minimálního preventivního programu za školní rok 
2015/2016 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy, pro 
kterou platí závěrečná 
zpráva o plnění MPP 

ZŠ a MŠ Cehnice, Cehnice 105, 387 52 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zuzana Drančáková 

Telefon na ředitele 383 389 128 

E-mail na ředitele zsmscehnice@seznam.cz 

 

 Počet 

Školní metodici prevence                1 

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem              NE 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence ANO 

 

Vlastní 
kabinet 

Sám NE 

S výchovným poradcem NE 

S jinými pedagogy ANO 

Školní preventivní tým *)      ANO 

*) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd. 

Použité zkratky:  

MPP – Minimální preventivní plán 
SPJ – Sociálně patologické jevy 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

 

mailto:zsmscehnice@seznam.cz


17 
 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  
 

1. Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ 
 žádné 

2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ  
 

Název a odborné zaměření 
vzdělávání 

Počet 
hodin 

Datum konání  Realizátor – 
organizace, 
odborník 

Počet 
školených 
pedagogů 

Přednáška na téma 
ŠIKANA 

2 červen OMP 9 

 

Uveďte o která témata v oblasti SPJ je mezi pedagogy největší zájem: 

• Práce se třídou - šikana 
• Kyberšikana 
• Záškoláctví 

 

3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ  
žádné 

 
4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za 
nejpřínosnější v minulém školním roce 
 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

WEBINÁŘ na 
téma HIV 

Ćeská společnost 
AIDS pomoc 

 Množství, kvalita podání 
informací – vzhledem 
k věku. 

Dokaž, že umíš Složky IZS  praktická využitelnost 

 

5. Spolupráce s ostatními pedagogy  

Počty 
pedagogických 

pracovníků 

Celkem: Podílející se 
aktivně na prevenci 
v minulém školním 

Nepodílející se 
aktivně na prevenci 
v minulém školním 
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roce  roce 

Vedení školy:               2                2                 0 

Z toho učitelé               9                9                  0 

Vychovatelé               1                1                 0 

Mistři odborné 
výchovy 

              0                0                 0    

Jiné –učitelky MŠ 

         Asistentka ped. 

              3   

              2 

               3 

               2 

                0 

                0 

 
 
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  
 
6. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ 
žádné 

7. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 

Název aktivity Datum 
konání 

Vedoucí programu 

Soutěž o nejhezčí hnětynku Říjen SRPŠ 

72 hodin  Říjen Tř.učitelé 

Drakiáda Říjen Tř. učitelé, 
vychovatelka ŠD 

Martinské slavnosti listopad SRPŠ, 
Mgr.Kůsová+Mgr. 
Grufíková 

Tvořivá dílna - advent listopad Tř.učitelé 

Vystoupení k adventu +výstava listopad Mgr.Kůsová+ Mgr. 
Pěstová 

Vánoční akademie prosinec Mgr.Pěstová 

Besídka pro seniory prosinec Mgr.Pěstová 



19 
 

Návštěva v MŠ Drahonice leden Mgr.Drančáková+
Mgr. Žílová 

MŠ Drahonice v 1. třídě leden Mgr.Grufíková 

MŠ Cehnice v 1. třídě leden Mgr.Grufíková 

Zápis do 1. třídy leden Mgr.Žílová 

Pololetní ples-stužkování leden SRPŠ + Mgr. 
Koštelová 

Zdravá svačinka březen Mgr.Koštelová+9.t
ř. 

Vítání jara + prodej výrobků březen Mgr.Grufíková, 
Mgr.Kůsová, Mgr. 
Pěstová 

Maškarní ples březen SRPŠ 

Projektový den Karel IV. Květen Tř.učitelé 

Ukliďme svět Květen OÚ spolupráce + 
Tř.učitelé 

Škola volá květen, 
červen 

uč. 1. Stupně 

Dokaž, že umíš Červen IZS 

Vesnice roku Červen OÚ 

Praha – výstava Titanic Červen škola + rodiče 

Slavnost Slabikáře Červen Mgr. Grufíková 

Večer i noc s pohádkou (3.třída) červen Mgr.Žílová 

Návštěva knihovny Strakonice (2.třída) červen Mgr.Pěstová 

Rozloučení s předškoláky a se žáky 9.třídy Červen uč.MŠ, SRPŠ, 
Mgr.Koštelová 
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III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

8. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí 
učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) 

Název aktivity Zaměření (např. 
prevence drogových 
závislostí, šikany…) 

Datum 
konání  

Věková 
skupina /počet 
žáků 

Realizátor 

Podzimní běh 
k lípě (Běh naděje) 

šikana září 6 až 15/111 Mgr.Maroušek 

Lesní pedagogika – 
Písek 

 září    9 až 11/27 Mgr. Žílová 

Mobilní 
planetárium 

 září 5-15/120 Mgr.Drančáková 

Návštěva knihovny 
Strakonice(3.třída) 

 září 8/11 Mgr.Žílová 

72 hodin šikana říjen    6 až 15/111 Tř.učitelé 

Divadlo Z pohádky 
do pohádky 
(1.třída) 

 říjen 6-7/13 Mgr.Grufíková 

Beseda s Policií ČR   říjen  13 až 15/21 Mgr.Nováková 

Planeta Země: 
Východní Afrika 

 říjen 12-15/40 Mgr.Kůsová 

Výstava Vzdělání a 
řemeslo v ČB 

 říjen 13-15/24 Mgr.Koštelová 

Výuka plavání  Listopad 
-únor 

5-10/40 Mgr.Žílová 

Výstava Zvířátka v 
zimě 

 listopad 11-15/30 Mgr.Novotná 

Burza škol  ÚP 
Strakonice 

 listopad 13 – 15/24 Mgr.Hais 

Florbalové utkání  listopad 12 – 15/11 Mgr.Maroušek 
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Pobyt žáků a 
vyučujících v 
Londýně 

 Listopad
- 

prosinec 

11 -15/2016 Mgr.Habichová 

Mgr.Drančáková 

Mikuláš a čert  prosinec 5-15/100 Mgr.Koštelová 

Červená stužka Prevence HIV prosinec    6 až 15/111 Mgr. Pěstová 

Sněhuláci pro 
Afriku 
(charitativní akce) 

 leden 6-15/114 Mgr.Vašíčková 

Den 
s obnovitelnými 
zdroji SPŠ Volyně 

 leden 13-15/24 Mgr.Hais 

Krokodýlí ZOO  leden  Mgr.Vašíčková 

Hravá chemie 
(CO2,změna 
skupenství) 

 leden 6-15/114 Mgr.Maroušek 

Divedelní 
představení 
Přemyslovci I.díl 

 únor 8-15/100 Mgr.Kůsová 

Veselé zoubky  únor 6-7/13 Mgr.Grufíková 

.Lyžařský kurz šikana březen  11 až 15/12 Mgr.Maroušek + 
Mgr.Žílová 

.Eon - mise šikana duben    6 až 15/111 Mgr.Koštelová 

Anglické divadlo 
Peter Black 

 duben 12 – 15/40 Mgr.Habichová 

Olympiáda OVO  duben 12-15/6 Mgr.Maroušek 

Okresní kolo 
DSMC Strakonice 

 duben 12 – 15/4 Mgr.Koštelová 

Proud - 
Horažďovice 

šikana květen  11 až 15/20 Mgr.Koštelová 
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Český den proti 
rakovině 

Prevence nádorových 
onemocnění 

květen    6 až 15/111 Mgr. Pěstová 

Projektový den – 
Karel IV. 

šikana květen    6 až 15/111 Tř.učitelé 

CO2 liga  květen    11 až 14/30 Mgr.Koštelová 

Ukliďme svět  květen 7-15/114 Mgr.Koštelová 

Workshop hudby  květen  Mgr.Habichová 

Zdravá pětka  červen  Mgr.Koštelová 

Krajské kolo DSMC 
Studená 

 červen 12-15/4 Mgr.Koštelová 

Webinář na téma 
HIV 

Prevence HIV červen    15/8 Mgr.Pěstová + 
Mgr.Maroušek 

Dokaž, že umíš šikana, 1.pomoc červen   6 až 15/111 IZS 

Třídní výlety šikana červen      6 až 15/111  Tř.učitelé 

Hudební akademie 
žáků p.Sobotové a 
p.Pichlíka 

 červen 6-15/114 Tř.učitelé 

Rozloučení 
s předškoláky a se 
žáky 9. tříd 

šikana červen    5 až 15/111 Mgr.Koštelová 

Pokos   červen    6 až 15/111 Mgr.Maroušek 

Závěrečná 
konference a 
vyhlášení výsledků 
CO2ligy v Brně 

 červen 12-15/20 Mgr.Koštelová 
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9. Uveďte preventivní akci(e) SPJ  na vaší škole, kterou považujete za velice 
zdařilou 

 

Název akce Realizátor věková 
skupina 

Datum 
konání  

Dokaž, že umíš Policie ČR,HZS,CO Strak. 6- 15 Červen 

 

10. Jednorázové aktivity pro žáky 

(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd 

najednou) 

Název aktivity, akce Datum  
Realizátor 

Mobilní planetárium Září  

 

11. Volnočasové aktivity při školách 
 

Školní družina Školní kluby Školní kroužky 

počet 
oddělení 

počet 
zapojených 

dětí 
počet klubů 

počet 
zapojených 

dětí 

počet 
kroužků 

počet dětí *        

          2 

 

          69 

 

          0            0            5 

         

         46 

* počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 
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IV.  VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  

 
12. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních 
v minulém školním roce 
 

 snížená 
známka 
z chován

í 

neomluve
né hodiny 

alkohol kouření  
ostatní 
drogy 

agresivní 
formy 

chování 
vč. šikany 

Krádeže 

 
2 3 

ho
di

n 

žá
ků

 

žá
ků

 

př
íp

ad
ů 

žá
ků

 

př
íp

ad
ů 

žá
ků

 

př
íp

ad
ů 

Žá
ků

 

př
íp

ad
ů 

Žá
ků

 

Př
íp

ad
ů 

počet  

1 

 

0 

 

8 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

13. Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky 

jméno 
odborníka/zařízení  

typ SPJ věková 
skupina 

jakou formou se pracovalo se 
žáky 

   OSPOD, POLICIE        
- 

Prošetřování 
rodinné situace 

 

13  

OSPOD Prošetřování 
rodinné situace 

 

12  

 
 
Vypracovala: Mgr.Veronika Pěstová 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
1. Semináře s akreditací MŠMT 
 
Modul pro práci se ŠVP NIQES Mgr.R.Maroušek 
Příprava občanů k obraně státu Mgr.R.Maroušek 
Testování InspIS SET Mgr.R.Maroušek 
Chemický seminář Amgen Teach Mgr.R.Maroušek,Mgr.L.Vašíčková 
Současné trendy v edukaci žáků s ADHD 
syndromem na ZŠ a SŠ běžného typu 

Mgr.J.Grufíková 

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku 
polytechnického vzdělávání 

Mgr.R.Maroušek,Mgr.J.Hais 

Školení Erasmus + Mgr.M.Habichová 
Čtenářská dílna v praxi Mgr.Z.Žílová 
Školení v rámci Výzvy 57 (jazykové on line školení) Mgr.M.Habichová 
Učím se rád v 1.třídě Mgr.Z.Žílová 
Bezpečné zacházení s chemickými látkami a 
s přípravky ve školách 

Mgr.L.Vašíčková 

Pokusy bez laboratoře Mgr.Koštelová 
Oblečení v environmentálních a sociálních 
souvislostech (Cassiopeia) 

Mgr.Koštelová 

Setkání pro zájemce z řad pedagogů a 
koordinátorů EVVO (Kunžak) 

Mgr.Koštelová 

 
2. Semináře bez akreditace  MŠMT 
 
Název Jméno účastníka 

Šikana ve třídě Mgr.Grufíková,Mgr.Pěstová,Mgr.Žílová,Mgr.Habichová,
Mgr.Maroušek,Mgr.Novotná,Mgr.Vašíčková, 
Mgr.Kůsová,Mgr.Koštelová,Mgr.Hais 
 

Setkání výchovných poradců ZŠ a SŠ 
jihočes.kraje se zástupci SŠ a ÚP 

Mgr.J.Hais 

Ozbrojený útočník (pilotní projekt 
prevence útoku ve školním prostředí) 

Mgr.J.Hais 

Novela školského zákona a z ní 
vyplývající změny pro spolupráci PPP 
a škol 

Mgr.J.Hais 

Setkání klubových škol Rozumíme 
penězům 
 

Mgr.Š.Koštelová,Mgr.Z.Drančáková 
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Vyhláška 50/78 Sb.§4 
(elektrotechnika) 

K.Brousil 

Hygienické minimum E.Sosnová, J.Zronková 
Burza nápadů z chemie Mgr.L.Vašíčková 
Seminář BESIP pro pedagogy 2016 Mgr.Koštelová 
 
 
3.Management a řízení školy 
 
Název  Akreditace 

MŠMT (ANO –
NE) 

Jméno účastníka 

Informační seminář pro ředitele 
škol a školských zařízení k novele 
školského zákona (§16) 

ANO Mgr.R.Maroušek 

Rozvoj školy v kontextu reformy 
vzdělávání a řízené změny 
(Blansko) 

ANO Mgr.Z.Drančáková 

Rozvoj školy v kontextu reformy 
vzdělávání a řízené změny 
(Frymburk) 

ANO Mgr.Z.Drančáková 

Seminář ČŠI NE Mgr.Z.Drančáková 
Konference Školství 2016 Praha NE Mgr.Z.Drančáková 
Setkání s ministryní (Plzeň) NE Mgr.Z.Drančáková 

Společné vzdělávání  ANO Mgr.Z.Drančáková 

 
4. Dlouhodobé vzdělávání  
 
Instruktorský kurz 
snowboardingu 

Mgr.R.Maroušek 

Jazykový kurz Cork English 
College 

Mgr.J.M.Habichová,Mgr.L.Vašíčková 

Kurz kineziologie Mgr.L.Vašíčková 
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Statistika zapojení pedagogů do DVPP 
 
8 seminářů:  Mgr.R.Maroušek, 
7 seminářů:  Mgr.Z.Drančáková 
6 seminářů:   Mgr.L.Vašíčková, Mgr.Š.Koštelová 
5 seminářů:   Mgr.J.Hais 
4 semináře:  Mgr.J.M.Habichová 
3 semináře:  Mgr.Z.Žílová 
2 semináře:  Mgr.J.Grufíková 
1 seminář:  Mgr. V.Kůsová, Mgr.M.Novotná, Mgr.V.Pěstová 
 
VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Podle celoročního plánu práce školy byly uskutečněny akce pro veřejnost, rodiče 
s dětmi a pro děti – naše žáky. 
 
 1. Akce pro veřejnost 
Ovoce do škol :ovoce dotované EU pro žáky 1. – 5 .ročníku (celoročně p.A.Mašková) 
Laktea: prodej dotovaného mléka a mléčných výrobků žákům školy (celoročně 
p.K.Brousil) 
Sběrová akce: celý školní rok probíhal sběr papíru,kartonu, plastových lahví, víček, 
plechovek, rostlinného oleje, elektro odpadu 
72 hodin – Ruku na to!: Ruku na to opět dáme! projekt, který zlepší okolí,pomůže 
lidem kolem nás nebo jen někoho potěší 
Sněhuláci pro Afriku 2015: vybrat za postavené sněhuláky startovné nejméně 
50Kč,celkovou vybranou částku zaslat na konto,vybrané peníze pomohou k nákupu kol 
pro děti z Afriky,které na nich jezdí do školy, naše škola byla vylosována v Dobrém 
ránu ČT a získali jsme ještě 2000Kč (věnováno na charitu) 
Soutěž o nejhezčí hnětynku: výstava v Infocentru (spolupráce se SRPŠ) 
Martinské slavnosti: kulturní program, průvod obcí, pečení rohlíčků žákyněmi naší 
školy 
Zahájení adventu: kulturní vystoupení žáků naší školy, prodejní výstava výrobků 
v Infocentru 
Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ: organizuje 9.ročník 
Tvořivá dílna pro děti: vánoční dekorace 
Vystoupení pro seniory v obci na vánočním posezení 
Vánoční program pro rodiče v kulturním domě 
Zápis do 1.třídy 
Návštěva dětí z MŠ Drahonice v základní škole 
Pololetní ples a stužkování deváťáků: ve spolupráci se SRPŠ 
Školička: příprava předškoláků na školu (v MŠ) 
Výstava a prodej velikonočních dekorací v Infocentru 
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Vítání jara, vynášení Smrtky: kulturní program a průvod obcí  
Velikoniční zajíček pro MŠ, 1. – 3.roč.(připravilo SRPŠ) 
 Bleší trh 
Český den proti rakovině: 9.třída prodávala kytičky, vybraná částka pomáhá na boj 
proti rakovině 
Olympijský víceboj: zapojení žáků do celorepublikového projektu pro větší zapojení 
žáků do tělesné výchovy 
 Život dětem: prodej drobných předmětů, vybrané peníze pomáhají handicapovaným 
dětem 
Ukliďme svět: úklid v okolí školy 
Slavnosti Slabikáře: pasování prvňáčků na čtenáře v tělocvičně školy  
Koncert žáků p.Pichlíka a p.Sobotové v Infocentru 
Rozloučení s předškoláky: pódium u Devíti králů 
Rozloučení a předávání vysvědčení žákům 9.třídy: Infocentrum 
Škola volá: 3 setkání pro rodiče a děti budoucí prvňáčky 
Projektový týden Karel IV. 
Zájezd do Prahy pro žáky a rodiče: výstava Titanik 
 

2. Soutěže a přehlídky 
 

Podzimní běh k lípě (Běh Naděje) 
Školní kolo v recitaci 
Školní kolo pěvecké soutěže 
Drakiáda 
Recyklohraní 
CO2 liga 
BRLOH 
Putování románovou krajinou 
Okresní kolo dopravní soutěže 
Krajské kolo dopravní soutěže 
Mladý záchranář 
Minikopaná 
Florbal 
Vědomostní víceboj 
Sálová kopaná 
Okresní  kolo OVOV  
Atletická olympiáda 
Brontosaurus „Máme rádi přírodu“ (výtvarná soutěž) 
Hravě žij zdravě 
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3. Pobytové akce, kurzy, exkurze, poznávací výlety a koncerty 
 
Podzimní běh k lípě (Běh naděje) 

Lesní pedagogika – Písek 

Mobilní planetárium 

Návštěva knihovny Strakonice(3.třída) 

72 hodin 

Divadlo Z pohádky do pohádky (1.třída) 

Beseda s Policií ČR  

Planeta Země: Východní Afrika 

Výstava Vzdělání a řemeslo v ČB 

Výuka plavání 

Výstava Zvířátka v zimě 

Burza škol  ÚP Strakonice 

Florbalové utkání 

Pobyt žáků a vyučujících v Londýně 

Mikuláš a čert 

Červená stužka 

Sněhuláci pro Afriku (charitativní akce) 

Den s obnovitelnými zdroji SPŠ Volyně 

Krokodýlí ZOO 

Hravá chemie (CO2,změna skupenství) 

Divedelní představení Přemyslovci I.díl 

Veselé zoubky 

Lyžařský kurz 

Eon - mise 
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Anglické divadlo Peter Black 

Olympiáda OVO 

Okresní kolo DSMC Strakonice 

Proud - Horažďovice 

Český den proti rakovině 

Projektový den – Karel IV. 

CO2 liga 

Ukliďme svět 

Workshop hudby 

Zdravá pětka 

Krajské kolo DSMC Studená 

Webinář na téma HIV 

Dokaž, že umíš 

Třídní výlety 

Hudební akademie žáků p.Sobotové a p.Pichlíka 

Rozloučení s předškoláky a se žáky 9. tříd 

Pokos  

Závěrečná konference a vyhlášení výsledků CO2ligy v 
Brně 

 
 
 
IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 
 
Ve školním roce 2015/2016 nebyla na škole provedena inspekční návštěva České školní 
inspekce. 
15.10.2015 proběhla veřejnoprávní kontrola z obce pod vedením Ing.J.Frčky: výsledek 
kontroly. BEZ ZÁVAD 
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X. Údaje o hospodaření školy 
Od 1.1.2014 převzala účetnictví i mzdovou agendu Jan Čejková.  
Mgr.Šárka Koštelová vedla po celý školní rok 2015/2016 pokladnu. 
Ředitelka školy dodávala podklady ke mzdám a prováděla úhrady faktur. 
Údaje o příspěvcích na vzdělávání a provoz školy za rok 2015: 
 
Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353)   6 475 000,-   

• platy:  4 614 000,- 
• OON:  84  000,- 
• odvody: 1 598 000,- 
• FKSP:  47 000,- 
• ONIV:  132 000,- 

Zvýšení platů prac.regškolství (UZ 33052)  185 592,- 
• platy:  137 475,- 
• OON:  0,- 
• odvody: 46 742,- 
• FKSP:  1 375,- 
• ONIV:  0,- 

Zvýšení odměňování prac.reg.školství (UZ 33061) 32 400,- 
• platy:  24 000,- 
• OON:  0,- 
• odvody: 8 160,- 
• FKSP:  240,- 
• ONIV:  0,- 

 
Kroužky:       42 934,4 ,- 
Projekt Jazykové a technické vzdělávání (UZ 33058) 268 885 ,- 

• OON:  20 000,- 
Projekt Moderní vzdělávání ( UZ 33058)   322 224 ,- 
 
Program podpory dopravy dětí(UZ 00419)  4 320,- 
 
Příspěvěk provoz OBEC:     1 300 000,- 

• platy:  265 280,- 
• OON:  0,- 
• odvody: 90 195,- 
• FKSP:  2 652,- 
• opravy: 205 407,8 

 
Příspěvek obec 1.třída:     13 000,- 
Hospodářský výsledek:       0    
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Uskutečněné změny a opravy ve školní budově ve šk. roce 2015/2016 
 
Nové obložení kolem umyvadel do 3 tříd ZŠ 
Nové obložení u hlavního vchodu do MŠ a ZŠ 
Výmalba 3 tříd ZŠ  
Výmalba třídy MŠ + kuchyňky v 1.patře 
Výmalba výdejny(kuchyně)ZŠ 
Střecha + okna na budově tělocvičny, dílen (hrazeno obcí) 
Výmalba tělocviny 
Výmalba stěn jídelny ZŠ 
Předělání topení: 2 topení ze ZŠ přemontovaná do tělocvičny 
Zprovoznění šatny pro ŠD 
Nové herní prvky na školní zahradu (hrazeno obcí) 
Zakoupeny nové sítě do tříd (slouží jako nástěnky) 
Výměna klik 
Nákup gauče do ŠD 
Instalace datové sítě a VOIP telefonů od společnosti Otava Net 
Nové wc nádržky do MŠ (2.patro) 
Nový sušič rukou na wc do ZŠ  
Vybavení novými hračkami do MŠ (společnost Benjamin, Nomiland, ins Graf) 
Nový stůl pro 13 dětí do MŠ 2.patro 
3ks katedra a učitelská židle pro učitele 
Školní program: on line pokladna 
Oprava podlahy v MŠ 1.patro 
 
XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 
žádné 
 
 
XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
Žádné  
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XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
Úspěšné žádosti  
OPVK: Jazykové a technické vzdělávání v ZŠ a MŠ Cehnice: Šablona 57 (vybavení 
dílen,DVPP pro učitele PČ, blended leasingová výuka žáků i učitele v AJ)268 885 Kč 
OPVK: Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Cehnice : Šablona 56 ( Čtenářské dílny: 
nákup knih do žákovské knihovny, vedení ČD ve dvou ročnících, DVPP pro učitele, 
Zahraniční stáž: jazykový kurz pro 2 učitele v Irsku, Jazykově-vzdělávací pobyt pro 10 
žáků v Londýně): 322 224 Kč 
 
 
 XIV. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů 
ve vzdělávání 
 
Při plnění úkolů ve výchově a vzdělávání jsme spolupracovali s těmito partnery: 
 
MŠMT ČR Praha 
Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice 
Obec Cehnice 
SRPŠ při ZŠ a MŠ Cehnice 
Klub seniorů Cehnice 
Obce: Drahonice, Paračov, Jinín, Kváskovice, Skály, Miloňovice, Radějoviceč, Skočice 
Mateřská škola Drahonice 
Městský úřad Strakonice: odbor školství a cestovního ruchu, odbor sociální, odbor 
životního prostředí 
Městský úřad Vodňany: sociální odbor 
Pedagogicko – psychologická poradna Strakonice 
Speciálně – pedagogické centrum pro mentálně postižené při ZŠ a MŠ Strakonice, 
Plánkova 
Dyscentrum Strakonice 
SPC Strakonice 
NIDV Praha: pracoviště České Budějovice 
ZVAS České Budějovice 
STARZ Strakonice 
Jana Čejková: zpracování mezd a účetnictví 
Cassiopeia Strakonice 
Pan Pichlík a paní Sobotová: výuka hry na hudební nástroje 
Muzeum středního Pootaví 
Úřad práce Strakonice 
Policie České republiky 
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Hasičský záchranný sbor Strakonice 
ČSOB pobočka Strakonice 
Profer: servis výparníkové stanice 
p.Pokorný: elektroopravy 
J.Zdeněk: instalatérství, topenářství 
fa.Bendl: stavební firma 
Vendulka Nováková: PO 
Guard7 :BOZP 
Revispol:zajištění  revizí 
VS Group: zednické práce 
Otava Net: internet, pevná linka 
Aqua Gas: údržba plynových kotlů 

 
 
 
Výroční zprávu vypracovala: 
 
 
 
Mgr. Zuzana Drančáková (ředitelka ZŠ a MŠ Cehnice) 
 
Pedagogická rada schválila dne: 8.9.2016 
 
 
 
 
 
 
Schválený dokument byl předán: 
 
Zřizovateli dne:  převzal: 
 
 
 
 
 
 
Školské radě dne:  převzal: 
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