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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, 776 694 664 

    sborovna   383 389 173, 778 715 04 

    mateřská škola (1.patro) 383 389 124 

mateřská škola (2.patro) 380 426 109 

školní družina   380 426 108 

    školní jídelna   383 389 134 

E-mail:   zsmscehnice@seznam.cz 

Datová schránka  6r8d7s 

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:  1.1.2003 

Identifikátor zařízení:  600063666 

 

Součásti: 

Základní škola  107722291 kapacita 145 žáků 

Mateřská škola  114800278 kapacita  41 dětí 

Školní družina   114800146 kapacita 120 účastníků 

Školní jídelna – výdejna  163103135 kapacita 186 stravovaných 

Školní jídelna – vývařovna   181091844 kapacita  186 stravovaných 

mailto:zsmscehnice@seznam.cz
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Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 
2018/2019 

Základní škola 79-01-C/001 

Vzdělávací program 

Ve školním roce 2018/2019 se žáci 1. – 9. ročníku  vzdělávali podle ŠVP ZV ZŠ Cehnice. 
Výuka probíhala podle ŠVP ZV ZŠ Cehnice, verze 3 platná od 1.9.2017  

Počet tříd a počty žáků 

 zahájení školního roku  
(30.9.2018) 

konec školního roku  
(30.6.2019) 

1.ročník 14 13 
2.ročník 14 14 
3.ročník 14 14 
4.ročník 18 18 
5.ročník 20 20 
6.ročník 10 10 
7.ročník 13 13 
8.ročník 13 13 
9.ročník 13 14 
CELKEM 129 žáků…14,33 žáků průměrně na třídu  129 žáků … 14,33 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 2018/2019 
zřizovatel poskytl příspěvek na přímé náklady na vzdělávání:  září–prosinec 2018: úvazek 
0,5455,od ledna 2019 pak nově zvolené zastupitelstvo navýšilo příspěvek na učitele na 
úvazek 1,00 a tím se omezila úsporná opatření pro krytí nákladů především ve spojování více 
ročníků.  

Žáci podle druhu zdravotního postižení 

Mentálně postižení 2 
Se závažnými vadami řeči 2 
Souběžné postižení více vadami 3 
Se závažnými vývoj. poruchami učení 19 
Se závažnými vývojovými poruchami chování 5 
Celkem 31 
    Z toho individuální vzdělávací plány 21 
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Mateřská škola 

Rámcová struktura vlastního hodnocení MŠ ve šk. r. 2018/19 

Hodnocení   1. třída 

 
Celkem:  28 dětí: 2-5 let 

 
Počet dětí Věk 
10 4-5 
15 3-4 
3 2-3 

 
 

Počet dětí Obec 
2 Paračov 
1 Skály 
13 Cehnice 
3 Kváskovice 
2 Jinín 
2 Kuřimanany 
3 Třešovice 
1 Milčice 
1 Miloňovice 

 
 
Podmínky ke vzdělávání 

Personální podmínky 

• 1 plně kvalifikovaný pedagog 
• 1 začínající pedagog 
• 1 asistent pedagoga 

Závěry a opatření: 

• Konzultace a informace ze sebevzdělávání (ZSF v Českých Budějovicích – ukončení 
červen 2019) a samostudia. 

Materiálně-technické podmínky 

Třída je upravena ze dvou bytů, v létě 2017 prošla kompletní rekonstrukcí. Prostředí 
prostorově nevyhovující, ale esteticky vkusné. K výzdobě využíváme dětských prací a vlastní 
tvořivosti. MŠ dostatečně vybavena hračkami, pomůckami. Zahrada prošla také rekonstrukcí 
a je nově vybavena: kolotoč, skluzavky, houpačky, průlezky, krytá venkovní učebna, kryté 
pískoviště, asfaltový povrch, hřiště, zahradní domek na uložení pomůcek a hraček. 
Využíváme i multifunkční a fotbalové hřiště.  
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V prostoru třídy se nachází audiovizuální technika, tablet, fotoaparát a PC. 

Závěry a opatření: 

• Pořídit novou interaktivní tabuli nebo Magic box. 
• Rozšířit a upravit prostory v druhé třídě MŠ. 

Průběh vzdělávání 

ŠVP PV byl nově vytvořený s motivačním názvem „Barevný rok – zábavný a kreativní -  je 
rozdělený do 5-ti integrovaných bloků a pro obě třídy závazný. ŠVP PV vypracovala pro obě 
třídy Petra Bláhová. Jednotlivá podtémata si každá učitelka na třídě již určuje sama dle potřeb 
dětí. Jednotlivá podtémata jsou vedená v TVP. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, 
které se mohou v průběhu roku aktuálně doplňovat, popřípadě části vyjmout a upravit. 
Zásadním kritériem je věkové složení, možnosti dětí, prostředí venkova a místní tradice. 

Závěry a opatření: 

Na školní rok 2020/2021 vytvořit nový ŠVP PV, který bude platný opět na 3 školní roky. 

Spolupráce s rodiči 

Informativní schůzky, společný pobyt na zahradě, slavnosti, tvořivé dílny, výlety, divadla, 
koncerty. Každodenní kontakt s rodiči, webové stránky, nástěnky a konzultace (každé úterý 
od 14:00 – 15:00 hod. vždy po předchozí domluvě). 

Závěry a opatření: 

• Spolupráce s rodiči je naší prioritou. Nabídka literatury a odborných článků. Zapojení 
do akcí pro rodiče a děti + podporovat vlastní aktivitu rodičů a zájem o dění v MŠ. 

• Využít možnosti pomoci rodičů při úpravě prostředí a okolí MŠ + opravy hraček atd.  

Spolupráce se ZŠ 

• společné pobyty na zahradě 
• společná kulturní vystoupení 
• společné projekty, výlety   
• návštěvy dětí z MŠ v ZŠ a naopak 

Spolupráce se SRPŠ 

• výstava hnětynek 
• Martinské slavnosti 
• ples ZŠ 
• Mikulášská nadílka 
• maškarní ples 
• velikonoční zajíček 
• příspěvek na Den dětí 
• finanční úhrada jízdného školního výletu 
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Prezentace na veřejnosti 

• webové stránky školy 
• vycházky po vesnici 
• články v místním tisku 
• projekt Policie ČR v MŠ 
• projekt „Goodyear Bezpečná školka“ – umístění na osmém místě – soutěž probíhala 

od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018 
• vystoupení  - Vánoční besídka 
• besídka pro rodiče + opékání špekáčků (tradičně) 
• beseda s MUDr. Hálkovou = péče o zoubky 
• projekt/šablony výtvarníci z Písku – sítotisk na textil 
• výlet + výukový program Vodní mlýn Hoslovice 
• dny otevřených dveří při zápisu do MŠ 
• výlet + výukový program Dětský den se záchranáři ve Strakonicích 
• výlet + výukový program Zážitkový park Zeměráj Kovářov 
• výukový program Zábavná první pomoc v MŠ 
• rozloučení s předškoláky: pódium u Devíti králů 

Výsledky vzdělávání 

Byly dodrženy cíle třídního programu a časového plánu. Vzdělání bylo průběžně doplňováno. 
Za cíle vzdělávání považujeme v rámci programu procvičení jemné a hrubé motoriky, 
grafomotoriky, rytmizace, samostatného vyjadřování, cvičení zrakové a sluchové paměti, 
jazykové obratnosti, správného uchopení psacího náčiní, aktivizace: aktivní spolupráce obou 
mozkových hemisfér – důležité pro psaní a čtení. Od listopadu 2016 jsme v projektu BIG 
ATCZ5, kde se děti vzdělávají v NJ – projekt končí v říjnu 2019. 

Závěry a opatření: 

• možnost účasti rodičů na akcích v MŠ, na tvorbě programu školy a jeho hodnocení 
• dále možnost denně konzultovat s učitelkou ve třídě problematiku svého dítěte 
• umožnit rodičům přístup za svým dítětem do třídy – odpoledne plné her 
• pomoc rodičů při modernizaci MŠ, náměty pro další spolupráci, popř. sponzorství 
• dostatečná informovanost rodičů, jednotné působení rodiny a školy 
• skloubení domácích zvyklostí, s nimiž dítě přichází do MŠ, s uspořádáním pobytu 

v MŠ 
• seznamovací schůzky na začátku školního roku – snaha všech učitelek o partnerské 

vztahy rodičů a mateřské školy, oboustranná důvěra, otevřenost, porozumění, respekt, 
vstřícnost a ochota spolupracovat 

Spolupráce s PPP 

1 dítě  -  věk 4 roky 

Vypracovala: Bc. Petra Bláhová 
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Hodnocení 2. třída: 

 
Celkem:  13 dětí: 5–7 let 

 
Počet dětí Věk 
3 5 
9 6  
1 7 

 
Počet dětí Obec 

8 Cehnice 
1 Dunovice 
1 Skály 
1 Radějovice 
1 Jinín 

 
 
Podmínky ke vzdělávání 

Personální podmínky 

• 1 plně kvalifikovaná učitelka s dlouholetou pedagogickou praxí 
• školní asistentka 

Závěry a opatření: 

• Konzultace a informace ze sebevzdělávání a samostudia. Spolupráce s učitelkami s 1. 
třídy, porady vzájemné hospitace, konzultace. 

Materiálně-technické podmínky 

Třída je upravena ze dvou bytů. Prostředí prostorově nevyhovující, ale esteticky vkusné. K 
výzdobě využíváme dětských prací a vlastní tvořivosti. MŠ dostatečně vybavena hračkami, 
pomůckami. Na zahradě je kolotoč, skluzavky, houpačky, průlezky, krytá venkovní učebna, 
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, vyřazení 
starých nevyužívaných hraček. Doplnění inventáře novými hračkami a didaktickými 
pomůckami. 
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Průběh vzdělávání 

Od loňského školního roku je pro předškolní děti, které dosáhnou věku 6 let, docházka do MŠ 
povinná. Pracujeme podle ŠVP PV. Témata vzdělávací nabídky navazují na minulé roky. 
Třídní program vytvořený pro předškoláky, je otevřený dokument, který se může v průběhu 
roku aktuálně doplnit, popřípadě části vyjmout a upravit. Skládá se z integrovaných bloků, 
zpravidla týdenních. Zásadním kritériem je věkové složení a možnosti dětí, prostředí venkova 
a místní tradice. ŠVP „Barevný rok – zábavný a kreativní“ odráží dané možnosti MŠ. 

Závěry a opatření:  

Vytvořit TVP podle nového složení dětí, aktuálního dění v přírodě, ve vesnici, kultuře i podle 
individuálních situací, které ve třídě během roku nastanou. Výsledky vzdělávání hodnotit 
v porovnávání s očekávanými výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí. 

Spolupráce s rodiči 

Považujeme ji za prioritní. Informativní schůzky, dotazníky, společný pobyt na zahradě, 
slavnosti, společná posezení, tvořivé dílny. Každodenní kontakt s rodiči, vývěska pro 
veřejnost u parku, webové stránky, nástěnky v šatně, na chodbě. 

Závěry a opatření: 

Při veškerých kontaktech s rodiči zdůrazňovat nutnost komunikace rodičů a učitelek o dítěti. 
Rozhovory s rodiči poskytovat na půdě školy. Spolupráci s rodiči považujeme za velice 
důležitou. Využít možnosti pomoci rodičů při úpravě prostředí a okolí MŠ a opravě hraček, 
podílet se na tvorbě TVP. 

Spolupráce se ZŠ 

• společné pobyty na zahradě při OZČ 
• společná kulturní vystoupení 
• společné projekty, výlety   
• návštěvy dětí se ZŠ v MŠ  
• návštěva dětí z MŠ v 1. třídě ZŠ 
• zajištění soutěží a her žáky 9. třídy při rozloučení s předškoláky 
• přivítání a uvedení prvňáčků do ZŠ 
• Spolupráce se SRPŠ 
• výstava hnětynek 
• Martinské slavnosti 
• ples ZŠ 
• maškarní ples 
• velikonoční zajíček 
• pohoštění na Den dětí 
• finanční úhrada jízdného školního výletu,  
• pohoštění  na Den matek 
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Prezentace na veřejnosti 

• výstavky ve vitríně u parku,  
• vystoupení  -  Martinské slavnosti, Advent, pro důchodce, rozloučení s předškoláky  
• dny otevřených dveří při zápisu do MŠ 
• webové stránky školy 
• vycházky do vesnice 
• návštěva prodejny, pošty, OÚ 
• články v tisku 
• školní akademie 

Výsledky vzdělávání 

Jsou plněny cíle školního vzdělávacího programu. Třídní vzdělávací plán jsem v průběhu roku 
několikrát upravovala tak, aby vyhovoval  složení třídy, zájmu dětí, místním podmínkám a 
zároveň splňoval požadavky předškolního vzdělávání a děti byly připraveny na  povinnou 
školní docházku. Hlavní důraz jsme kladly na vztahy mezi dětmi, na prožitkové učení, na 
procvičování jemné a hrubé motoriky, samostatné vyjadřování, cvičení sluchové i zrakové 
paměti a na správné držení psacího náčiní. Děti měly možnost navštěvovat  kroužek   řečové 
výchovy. Ve druhém pololetí předškoláci navštěvovali „Školičku“ se zaměřením na přípravu 
na základní školu a třikrát měli schůzku s  budoucí učitelkou 1. třídy ZŠ. 

 Závěry a opatření 

• Prezentovat MŠ na veřejnosti a nadále se zapojovat a spolupodílet na kulturním dění v 
obci. 

• Podporovat samostatnost dětí vzájemnou empatií a pomocí. 
• Prohloubit spolupráci s rodiči, přimět je více se zajímat o dění a o aktivity dětí v MŠ 
• Děti, které půjdou do 1. třídy zapojit do více aktivit s žáky ZŠ, spolupracovat se ŠD. 

Spolupráce s PPP 

V lednu byla školním psychologem provedena depistáž dětí, které šly v dubnu k zápisu do 1. 
třídy ZŠ. Jednomu dítěti byl doporučen odklad školní docházky, o jeden odklad požádaly 
rodiče. Jedno dítě nastoupilo do první třídy o rok dříve. Rodiče, kteří měli zájem, mohli 
navštívit  školní poradenské pracoviště individuálně. 

Vypracovala: Helena Divišová                                            
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Plán mimořádných akcí ve školním roce 2018/2019 pro MŠ 

ZÁŘÍ:  

• Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí:               7. 9. 2018 v 15:00 hod.  
• Divadlo Sluníčko – „Jak měla koza ráda podzim“         27. 9. 2018 v 9:15 hod. 

ŘÍJEN: 

• Divadlo Zvoneček – O slepičce a kohoutkovi                22. 10. 2018 v 10:15 hod. 
• Halloweenské tvoření ve svíčkárně RODAS v Písku    24. 10. 2018 v 9:00 hod. 
• Soutěž o nejhezčí hnětynku                                          19. 10. 2018                              
• 100. výročí  republiky                                                     26. 10. 2018 

LISTOPAD: 

• Screeningové vyšetření očí, MŠ, ZŠ (1. a 2. třída)        7. 11. 2018  8:30-10:30 hod. 
• Martinské slavnosti                                                        9. 11. 2018  17:00 - 18:00 hod.   
• Policie v MŠ 1 a MŠ 2                                                   16. 11. 2018  9:00-10:00 hod. 
• 2. Screeningové vyšetření očí, MŠ, ZŠ (1. třída)           29. 11. 2018  11:00-11:30 hod. 

PROSINEC: 

• Mikulášská nadílka                                                       5. 12. 2018  8:00-9:00 hod. 

LEDEN:    

• Divadlo – Sluníčko – „O rukavičce“                             10. 1. 2019 v 9:15 hod. 

 ÚNOR:  

• Divadlo Zvoneček – O 12 měsíčkách                          12. 2. 2019 v 10:15 hod. 
• Maškarní bál v MŠ 1                                                   15. 2. 2019 od 8:30 hod. 

BŘEZEN: 

• Divadlo Sluníčko – „Jaro a zvědavá Berunka“              7.3. 2019 v 9:15 hod. 
• Cvičení pro děti s Jitkou Hanušovou                          20. 3. 2019 v 9:15 hod. 
• Divadlo Víti Marčíka: Sněhurka a sedm trpaslíků     22. 3. 2019 10:00 -11:00 hod 

DUBEN: 

• Zápis do 1. třídy ZŠ                                                     5. 4. 2019 od 13:00 - do 18:00  
• Beseda-péče o zoubky v MŠ                                      11. 4. 2019 od 9:15 hod. 
• Velikonoční zajíček                                     
• Divadlo Zvoneček - "Jarní pohádka"                           29. 4. 2019 v 10:15 hod. 
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KVĚTEN: 

• Výtvarníci z Písku, MŠ 1. a 2. třída                             7. 5. 2019 od 9:00 hod. v MŠ1 
• Den matek                                                                   9. 5. 2019 od 15:00 hod. 
• Zápis do MŠ                                                               14. 5. 2019 od 15:00 do 16.30  
• Fotografování tříd                                                       16. 5. 2019 
• Divadlo Sluníčko – „ Pirát a malá mořská víla“           23. 5. 2019 v 9:15 hod. 
• Dětský den se záchranáři ve Strakonicích                 31. 5. 2019  od 9:00 do 11:00   

ČERVEN: 

• Cvičení pro děti s Jitkou Hanušovou                            5. 6. 2019 od 9:30 hod. 
• Zážitkový park "Zeměráj" MŠ 1. a 2. třída – výlet        24. 6. 2019 od 9:00 do 13:00  
• Rozloučení s předškoláky                                           26. 6. 2019 od 9:30 hod. 

PRŮBĚŽNÉ AKCE 

• Plavecký výcvik 10 lekcí (středa–leden až duben) - H. Divišová 
• Školička 2. pololetí - H. Divišová (každé úterý od 12:15 do 12:45 hod.) 
• BIG ATCZ5 - P. Bláhová 
• Logopedie - Mgr. Vávrů 
• Věda nás baví – vědecký kroužek (každé pondělí od 13:00 do 13:45 hod.) - P. Bláhová 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ 

 
Semináře s akreditací MŠMT 

Montessori – Ticho, koncentrace a výchova k míru P. Bláhová 
O strašidlech a čarování s hudbou  a pohybem H. Divišová 
Jak na čtení s předškoláky (čtení a předčtenářská 
gramotnost v MŠ) 

H. Divišová 

Metoda Grunnlaget H. Divišová 
 

Semináře bez akreditace MŠMT 

BIG ATCZ5 – Vánoční tvoření pro děti P. Bláhová 
BIG ATCZ5 – Vánoční drátovaný anděl P. Bláhová 
MŠ v roce 2019 – Financování, motivace, 
legislativa 

P. Bláhová 

BIG ATCZ5 – Velikonoční pletení ošatek P. Bláhová 
BIG ATCZ5 – Správní řízení v praxi mateřské školy P. Bláhová 
Školení První pomoci (MUDr. J. Švára) P.Bláhová, H.Divišová, L.Krtková 

 

Dlouhodobé vzdělávání 

BIG ATCZ (projekt výuka NJ v MŠ) P. Bláhová 
Věda nás baví – interaktivní a zábavné kroužky pro 
děti 

P. Bláhová 

Studium k doplnění kvalifikace (dle zákona o 
pedagogických pracovnících)  

L.Krtková 

 
Statistika zapojení ped. pracovníků do DVPP: 

P.Bláhová 7 
H.Divišová 4 
L.Krtková 4 
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Školní družina 

Výchovně – vzdělávací proces oddělení probíhal v prostorech školní družiny, a ještě 
v prostorech jedné školní třídy. 

Vzdělávací program 

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

Mimoškolní činnost dětí je ovlivněna rozvrhem vyučování, dále 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 Mgr.M.Novotná 
Tvořivá dílna Mgr.Š.Koštelová 
Řečová výchova Mgr.J.Grufíková 
Výtvarný  A.Mašková 
Taneční R.Nováková 
Florbal  Mgr.R.Maroušek 
Zdravotnický kroužek Mgr.G.Jonášová 
Badatelský zeměpis Bc.J.Starec 

 
Počet tříd a počet účastníků 

Ve  školní družině bylo zapsáno  71 účastníků ve 4 odděleních. Jedno oddělení je ranní 
družina, druhé oddělení bylo zřízeno pro účastníky z Dětského centra Jihočeského kraje 
Strakonice, jelikož toto oddělení je pro tyto účastníky „průchozí“ – odhlašování a přihlašování 
účastníků v průběhu roku je velice časté, další dvě oddělení  byla rozdělena podle věku 
účastníků.  

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 okolních obcí. 
V době polední přestávky byla zřízena dohledová třída pro žáky 2.stupně, dohled nad žáky 
vykonávali pedagogové školy.  

Hodnocení ŠD, rok 2018-2019 

Výše úplaty je stanovena na částku 500 Kč/pololetí, za ranní dohled 200 Kč/ pololetí. Částka 
je stržena dle nastavených pravidel 1x za pololetí z online pokladny  dle přihlášených 
účastníků a délky jejich pobytu. Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích, 
odpočinkových, rekreačních a spontánních činností, výchovou, hrou, učením, individuální 
prací. U účastníků jsou posilovány kladné vztahy, v prostorech ŠD se vytváří příjemné 
prostředí, které napomáhá utvořit vhodné klima. Vychovatelka respektuje individuální 
schopnosti, dovednosti a potřeby účastníků. Žádný účastník není utlačován ani zvýhodňován. 

Vybavení ŠD je účelné. Hračky, pomůcky, spotřební materiál jsou průběžně doplňovány. Vše 
je umístěno tak, aby bylo dobře vidět a účastníci si je samostatně a bezpečně mohly brát. 
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 1.ODDĚLENÍ  A  RANNÍ DRUŽINA 
 V uvedeném školním roce bylo průběžně do prvního oddělení  zapsáno 27 účastníků (1.-
2.třída),  a  19  účastníků bylo přihlášeno do ranní družiny  od 6.15  do 7.15 hod. 

Účastníky bych rozdělila na dvě skupiny. Jedna skupina hravá, druhá skupina tvořivá. 
Vyrobili jsme spoustu výrobků, mnoho nakreslili a namalovali. Poznali celé okolí školy. 
Pozorovali jsme rybníky Ceplíšek a Mešník a život v nich. Co na polích vyrostlo, jak a proč 
se sklidilo. A mnoho dalšího, co v přírodě existuje. 

Sportování a soutěžení mají všichni hodně rádi, ale někteří neumí prohrávat. Základní a 
zásadní dodržování pravidel, ať ve hře nebo v chování, bude i v příštím roce tvrdým oříškem. 

Hlavními projekty během celého školního roku byly: 

• Toulky přírodou 
• Dovedné ruce 
• Člověk a jeho svět 
• Odpočinek s pohádkou 

Malými projekty byly: 

• Přehlídka psů a ptáků z Lesní školy z Písku 
• Drakiáda 
• Barevný podzim 
• Exkurze u hasičů ve Strakonicích 
• Krásné Vánoce 
• Křtění hříbat u kapličky na návsi v Cehnicích 
• Veselé Velikonoce 
• Svátek matek 
• Výlet do ZOO v Putimi 

Účastníci se prezentovali výtvarnými pracemi v čekárně u lékaře a na chodbě MŠ. 

Spolupráce s rodiči: 

Snahou je, aby byl vytvořen vztah, kde panuje důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota 
spolupracovat. 

Vypracovala: Alena Mašková 
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2. ODDĚLENÍ A 3. ODDĚLENÍ 

V uvedeném školním roce bylo průběžně do druhého oddělení zapsáno 30 účastníků (4.-
8.třída). Do třetího oddělení byli zařazeni účastníci z Dětského centra Jihočeského kraje ve 
Strakonicích a celkový počet za celý školní rok byl 14 účastníků. 

Během školního roku se naše oddělení zúčastnilo několika akcí: 

První z nich byla ukázka výcviku loveckých psů a dravců, kterou pro nás uspořádali studenti 
střední lesnické školy v Písku. Ukázka se uskutečnila v říjnu na školní zahradě. Dětem se 
ukázka velmi líbila a doufáme, že si na nás ještě někdy udělají čas a přijedou nás opět 
navštívit. 

Další akcí byla exkurze k Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, požární stanice 
Strakonice. Zde nás zaměstnanec HZS provedl areálem, ukázal nám požární techniku a dal 
dětem několik užitečných rad, jak se zachovat v případě požáru nebo jiného nebezpečí. 

Následovaly dvě besídky. Jedna v Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích a druhá 
v domově důchodců ve Strakonicích. Děti za svůj zpěv a recitaci sklidily velký potlesk a 
odnesly si dárečky. 

Další akcí bylo vyrábění na Vánoční trhy. 

Na jaře děti čekal Velikonoční jarmark, na který také děti přispěly svými výrobky. 

Počátkem jara jsme v družině zaseli semínka, ze kterých nám vyrostlo mnoho krásných 
rostlinek, které děti následně prodávaly. Za vydělané peníze bylo i letos adoptováno jedno 
zvíře ze záchranné stanice Makov. Volba byla celkem jednoduchá, jasně u nás zvítězila 
Maruška. Čápice, která adoptovala mladé čápy z Cehnic poté, co uhynul jeden z jejich rodičů 
a bylo nutné je přemístit. 

Poslední akcí byl výlet do Malé ZOO v Putimi. Zde nás přivítal pan Kozák, provedl nás svojí 
ZOO, ukázal zvířata a popovídal o nich. 

V průběhu celého roku naše oddělení pravidelně krmilo a sledovalo ptáčky na školní zahradě.  

V tomto školním roce děti trávily co nejvíce času venku. Při špatném počasí využívaly her ve 
školní družině. 

Vypracovala: Veronika Vrňáková 
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Školní vývařovna a výdejna 

Provoz školní vývařovny 

 Od 1.9.2017 jsme otevřeli vlastní vývařovnu. Vývařovna sídlí v budově č.p.126. Je moderně 
a nově vybavená. Vnitřní i venkovní prostory prošly rozsáhlou rekonstrukcí. U vývařovny je 
obecní zahrada, na které se pěstuje ovoce, zelenina a bylinky. Výpěstky se dále zpracovávají 
právě ve vývařovně. Od ledna 2018 se ve vývařovně mohou stravovat i cizí strávníci. Od 
loňského školního roku počet strávníků výrazně vzrostl. Jídla jsou velmi chutná.  Vývařovna 
zajišťovala stravu i pro příměstský tábor, který se konal v prostorách školy v době letních 
prázdnin. 

Snažíme se vařit zdravě, poctivě a chutně. S prací kuchařek jsem velice spokojená. Mohu 
upřímně říct, že na každém jídle si velice pochutnáme. . .  což je na nás i vidět . 

Z řad dospělých strávníků slyšíme chválu na naší práci což nás velice těší. Ještě víc nás těší, 
když přijdou pochválit i děti, že jim to chutnalo. 

Počet strávníků 

 
Základní škola 114 
Mateřská škola 41 
Zaměstnanci 33 
Cizí strávníci 27 
CELKEM 215 
 
Provoz výdejny 

Výdej stravy (svačinky a oběd) probíhá pro jednu  třídu MŠ v prostorech MŠ, pro druhou 
třídu (složenou především z předškoláků) jsou v prostorech MŠ zajištěny pouze svačinky, na 
oběd dochází do výdejny ZŠ.  

Akce, na kterých se podílela školní vývařovna: 

• Den otevřených dveří – Připravili jsme veškeré podklady k nahlídnutí a zodpovězení 
otázek ve stravování. Na tuto akci nikdo z řad rodičů nepřišel. 

• Rera – tematická exkurze přeshraniční spolupráce – Na tuto akci jsme připravili 
malé občerstvení v podobě kávy a sladkého zákusku. Všem moc chutnalo. 

• Vyšehrad Má Vlast cestami proměn – Jako každý rok jsme na tuto akci pekli 
vyhlášené koláčky od p. Černíkové 

• Guláš na Endurance – Vařili jsme guláš pro účastníky Endurace 
• Příměstský tábor – Jako každý rok jsme poskytli stravování pro příměstský tábor v 

prostorách školy. 
• Občerstvení pro SODP – Občas jsme požádáni o lehké občerstvení na setkání SODP 
• Sraz bramborových – Na tuto akci jsme poskytli prostory jídelny na oběd pro hosty z 

přizvaných vesnic a připravili vydatnou snídani po bujarém večeru. 



19 

• Soutěž jihočeská kuchtička – Účelem této soutěže bylo odebrat co nejvíce potravin o 
dodavatelů z jižních Čech. I když jsme se snažili, tak jsme se neumístili. Kvalita je pro 
nás na prvním místě, a ne všichni dodavatelé v jihočeském kraji jí můžou nabídnout. 

• Jídelníček na přání – Na poslední týden školy si zvolily děti jídelníček samy. Byly 
jsme mile překvapeni volbou jídel. Jediné jídlo, které bylo pro nás výzvou byly 
lívance. I přes propočty a zkoušení časové náročnosti jsme zjistili, že nejsme schopni 
je uvařit i kdybychom smažili celou noc. Nakonec jsme lívance zajistili. Tato akce se 
velice povedla. Pro příští rok zvolíme jiný termín, jelikož v posledním týdnu hodně 
tříd jelo na výlet a děti si nemohly objednané jídlo dostatečně užít. 

 

Vypracovala: Marie Pertáková 
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

Pedagogičtí zaměstnanci – učitelé základní školy: 

 
Jméno Zařazení Aprobace Třídnictví 
Mgr.Z. Drančáková ředitelka 1.st. - 
Mgr. Š Koštelová vedoucí učitelka M – Př 5.třída 
Mgr. J. Grufíková učitelka ZŠ 1.st. 2.třída 
Mgr.R. Maroušek učitel ZŠ, vých. poradce  Fy, ICT,Ch,Tv 8.třída 
Mgr. L. Fiedlerová učitelka ZŠ  1.st. 3.třída  
Mgr. M. Danešová učitelka ZŠ 1.st. 3.třída (od 8.10.2018 ) 
Mgr. V. Kůsová učitelka ZŠ (částečný úvazek) 1.st., Hv,Nj - 
Bc.J.Starec učitel ZŠ, metodik prevence Z, Ov,Pč,Vl 7.tř. 
Mgr. M. Novotná učitelka ZŠ Čj – Vv 9.třída 
Mgr. G. Jonášová učitelka ZŠ 1.st. 4.třída 
Mgr. L. Vrba učitel ZŠ (zástup za T.Mašátovou od 

5.2.2018) 
1.st., D 1.třída 

Bc. V. Vondráková učitelka ZŠ (částečný úvazek) Aj, Tv 6.třída 
Bc. V. Částková, Dis učitelka ZŠ (částečný úvazek) Aj - 
Mgr. A. Laszáková učitelka ZŠ (částečný úvazek) Tv do 6.2.2019 
Mgr. M. Dvořáková učitelka ZŠ (částečný úvazek) Hv do 9.1.2019 
Mgr. P. Němečková učitelka ZŠ Čj, Vl,Tv,Vv od 1.2.2019 
Ing. J. Pirgl učitel ZŠ M, Aj, 

Tv,Hv,ICT 
od 26.8.2019 

 
Od 7.10.2018 začala dlouhodobě marodit (důvod: těhotenství, od 18.2. nástup na MD) paní 
učitelka Mgr. Lenka Fiedlerová, jako zástup nastoupila paní učitelka  Mgr. Marie Danešová. 

Od 7.1.2019 začala dlouhodobě marodit kuchařka Lenka Frčková (důvod: těhotenství, od 
28.5.2019 nástup na MD) 

K 9.1.2019 rozvázala dohodou pracovní poměr Mgr. M. Dvořáková (důvod: těhotenství) 

7.2.2019 nastoupila MD paní učitelka Mgr. Alexandra Laszáková 

K 5.8.2019 rozvázala pracovní poměr dohodou asistentka pedagoga Sára Šímová 

31.8.2019: skončil pracovní poměr: Mgr. A. Laszáková, Mgr. L. Fiedlerová, L. Frčková, 
Bc.V.Částková 
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Další pedagogičtí pracovníci školy 

Základní škola 

Monika Turková asistentka pedagoga 2.třída 
Alena Pádecká asistentka pedagoga 3.třída 
Veronika Vrňáková asistentka pedagoga 3.třída 
Olga Kaločaiová asistentka pedagoga 5.třída 
Bc.Jitka Vávrová asistentka pedagoga 4.třída 
Radka Nováková asistentka pedagoga 6.třída 
Iveta Němečková Rajnochová asistentka pedagoga 5.třída 
Sára Šímová asistentka pedagoga 4.třída (17.9.2019 - 5.8.2019) 
Dominika Slavíčková asistentka pedagoga od 28.8.2019 
Ing.I. Švarcová asistentka pedagoga od 26.8.2019 
Mgr.Kateřina Šídlová učitelka náboženství  ext. pracovník 
Mgr.Petra Vávrů školní psycholog 

speciální pedagog 
do 30.9.2018 (projekt Společně to 
zvládneme) 
od 1.10.2019 Šablony II. (školní 
psycholog) 
NFN: spec.ped. péče 
 

 
Mateřská škola 

Petra Bláhová vedoucí učitelka MŠ 
Lenka Krtková učitelka MŠ 
Helena Divišová učitelka MŠ 
Dagmar Poddaná DiS. asistentka pedagoga 
Romana Mrázová učitelka MŠ (částečný úvazek) od 1.3.2019 do 31.8.2019 
   
Školní družina 

Alena Mašková vychovatelka ŠD  
Veronika Vrňáková vychovatelka ŠD 
 

Provozní pracovníci školy 

Marie Sosnová vedoucí školní vývařovny 
Lenka Frčková kuchařka do 4.1.2019 
Ludmila Volfová kuchařka 
Marie Sekyrová kuchařka (od 7.1.2019 – zástup za L. Frčkovou) 
Karel Brousil školník, topič 
Jiřina Brousilová výdej stravy MŠ, uklízečka 
Emília Sosnová výdej stravy ZŠ, uklízečka 
Jana Zronková výdej stravy ZŠ, uklízečka 
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Údaje o zápisu do mateřské školy, do základní 
školy 

 
Zápis do základní školy 

Dne 7. 2. 2019 proběhla depistáž u předškolních dětí za přítomnosti rodičů. Depistáž zajistila 
a provedla Mgr. Petra Vávrů ze ŠPP. 

Dne 5. 4. 2019 se konal zápis do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020. 
Dostavilo se 14 žáků, zákonní zástupci 2 žáků požádali žádost o odklad školní docházky. 

12 žáků bylo přijato k základnímu vzdělávání. Během hlavních prázdnin přestoupil 1 přijatý 
žák na základní školu do Strakonic. Od nového školního roku nastoupí 11 prvňáčků. 

 

Zápis do mateřské školy 

Dne 14.5.2019 proběhl zápis do mateřské školy. Dostavilo se 23 dětí, přijato jich bylo 8. 

Proto se přistoupilo k rozšíření prostor mateřské školy na úkor prostor dosavadní školní 
družiny a na krajském úřadě Jihočeského kraje bylo zažádáno o zvýšení kapacity z 41 dětí na 
48 dětí, které bylo vyhověno. O hlavních prázdninách proto proběhla autoremedura u 7 
správních řízení a od 1.9.2019 je naplněna kapacita na 48 dětí. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Prospěch tříd, opravné zkoušky, hodnocení chování 

I. pololetí 

Třída Počet 
žáků 

Vyznam. Prospěl Neprospěl Nehodnocen Dvojka z 
chování 

Trojka z 
chování 

Průměr 

1. 12 12 0 0 0 0 0 1,000 
2. 14 14 0 0 0 0 0 1,071 
3. 14 8 6 0 0 0 0 1,545 
4. 17 11 6 0 0 0 0 1,431 
5. 20 6 14 0 0 0 0 1,550 
6. 10 4 6 0 0 0 0 1,465 
7. 14 6 7 0 0 0 0 1,641 
8. 14 2 10 1 1 0 0 1,957 
9. 14 3 10 1 0 0 0 1,919 

 
Pochvalu TU dostávají žáci průběžně do žákovské knížky, pochvalu ředitelky školy dostanou 
žáci, kteří si jí dle stanovených parametrů zaslouží, k výpisu vysvědčení. 

II. pololetí 

Třída Počet 
žáků 

Vyznam. Prospěl Neprospěl Dvojka z 
chování 

Trojka z 
chování 

Průměr Opravné 
zkoušky 

Opakuje 

1. 13 12 0 1 0 0 1,011 0 1 
2. 14 14 0 0 0 0 1,082 0 0 
3. 13 9 3 1 0 0 1,596 0 1 
4. 17 9 8 0 0 0 1,471 0 0 
5. 19 9 10 0 0 0 1,516 0 0 
6. 10 2 8 0 0 0 1,586 0 0 
7. 14 4 10 0 0 0 1,672 0 0 
8. 13 3 9 1 0 0 1,947 0 0 
9. 14 1 13 0 1 0 1,746 0 0 

 
Pochvalu TU dostávají žáci průběžně do žákovské knížky, pochvalu ředitelky školy dostanou 
žáci, kteří si jí dle stanovených parametrů zaslouží,  k vysvědčení. 
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Přijímací řízení na střední školy a odborná učiliště 

Všichni žáci byli přijati na školy, které si vybrali. Počet žáků 9.třídy byl 14 žáků. V letošním 
roce jedna žákyně z 5.ročníku na 8 leté gymnázium do Strakonic. 

 

 

Ukončení školní docházky 

Ve školním roce 2018/2019 došlo k ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku u  14  
žáků.  

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.Petra Vávrů  a rodičům doporučovala cviky pro nápravu řeči. 
Logopedický kroužek pokračuje i na základní škole, kde se žákům v logopedickém kroužku 
věnuje Mgr. Jana Grufíková. 

Název školy Počet přijatých 
uchazečů 

Obor 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a 
Střední odborná škola řemesel a služeb, 
Strakonice 
 

3 Kuchař – číšník 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a 
Střední odborná škola řemesel a služeb, 
Strakonice 
 

1 Strojírenství 

Střední odborná škola a střední odborné 
učiliště, Písek 

1 Květinářské práce 

Střední odborná škola a střední odborné 
učiliště, Písek 

1 Autotronik 

Střední odborné učiliště, Blatná 2 Opravář zemědělských 
strojů 

Obchodní akademie Písek 1  
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
automobilní a technická ČB 

1 Automechanik 

Střední odborné učiliště služeb Vodňany 1 Zahradník 
Střední odborná škola Blatná 1 Informační technologie 
Mezinárodní Konzervatoř Praha – International 1 Hudebně dramatické 

umění zaměření 
herectví 

Gymnázium, Strakonice 1 4 leté 
Gymnázium, Strakonice 1 8 leté 
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Péče o individuálně integrované žáky 

Žáci s poruchami učení, chování, vadami řeči i mentálně postižení žáci jsou zařazeni do 
běžných tříd. 18 žáků na 1.stupni a 3 žáci na 2.stupni pracovali podle individuálního 
vzdělávacího plánu. V 2.-5.třídě pracovalo  celkem 7 asistentů pedagoga, v 6.třídě pracoval 1 
asistent pedagoga. Z projektu Společně to zvládneme máme úplné školské poradenské 
pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, školní asistenti, koordinátor inkluze, sociální 
pedagog), jejichž služeb využívali především žáci, ale i pedagogové a zákonní zástupci. 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací  

S ochranou člověka za mimořádných situací se žáci seznamovali v rámci předmětů, kterých se 
tato tematika týká. Převážně Ch, Př, Tv, Vl, Prv, F, VKZ, ČVS… a při třídnických hodinách 
(rozvodněná stoka, povodně, požár, stavební práce, vniknutí cizích lidí do budovy školy…). 
V průběhu školního roku byla promítnuta DVD s problematikou ochrany za mimořádných 
situací /dopravní nehoda, ošetření zranění, požár, setkání s cizími lidmi nebo cizími 
zvířaty…/. Žáci se seznámili se zásadami 1. pomoci. V průběhu školního roku byli neustále 
poučováni o správném a bezpečném chování ve škole a při akcích konaných mimo školu v 
rámci vyučování. Poučení žáků proběhlo také před každými prázdninami. Žáci byli 
upozorněni na nutnost ohlásit každý úraz okamžitě vyučujícímu. Proběhl nácvik požárního 
poplachu. 

Hodnocení výchovného poradce 2018/2019 

Září 

• diskuze se žáky 9. třídy o budoucím vzdělávání  
• Zakládání nových doporučení z poradny 
• Koordinace tvorby IVP 
• předání materiálů o školách žákům. (např. www.atlasskolstvi.cz) 

Říjen 

• Aktuality a termíny o SŠ předány 9. třídě 
• Odesílání dat na matriku 
• Workshop pro výchovné poradce (ČZ Strakonice) 
• Program Impulz pro kariéru 
• Salmondo – aplikace pro kariérové poradenství (poznání svých schopností) 
• Protidrogový vlak 
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Listopad 

• Předána přihláška na SŠ s talentovou zkouškou 
• Exkurze do firem v rámci projektu (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367) 
• 8.+ 9. třída Pottinger, Rumpold 
• Distribuce Atlasů škol mezi žáky 

Prosinec 

• Seznámení s digitálními testy na přijímací zkoušky 
• Online testy osobnosti (Impuls pro kariéru a praxi 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367) 

Leden 

• Tisk vysvědčení – kontrola osobních údajů žáků školy 

Únor 

• Protidrogový vlak 2 
• informace o přihláškách a přijímacích zkouškách 
• zprostředkování tiskopisů 
• pomoc při vyplňování přihlášek 

Březen 

• Workshop výchovných poradců – Strakonice 
• Odesílání dat na matriku 
• Vyplňování a předání zápisových lístků 
• Prevence: působení návykových látek na organismus 

 

Duben 

• Přijímací zkoušky – zápis výsledků 

Květen 

• Prevence šikany 
• skupinové sporty, akce 

Červen 

• Návštěva úřadu práce ST - 8. třída – volba povolání 
• Salmondo Junior – online program volba povolání 
• Tisk vysvědčení  

Hodnocení zpracoval Mgr. Rostislav Maroušek 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Úvod 

Minimální preventivní program (dále jen MPP) byl naplňován průběžně po celý školní rok 
2019/2020. MPP byl zaměřen na prevenci všech sociálně patologických jevů. Škola k tomu 
používala širokou škálu metod. Ve všech třídách se konaly jedenkrát týdně třídnické hodiny. 
Tyto třídnické hodiny měly za úkol posilovat zdravé třídní klima a vytvářet pozitivní 
atmosféru ve třídách. Škola podporovala taktéž rozvoj školního klimatu. Značnou měrou 
k tomu přispíval také fungující školní parlament, který se snažil dělat školní prostřední 
příjemnějším, a několikrát se angažoval ve vytváření školních akcí. Jednou z metod byla také 
nespecifická prevence ve formě široké palety kroužků, která měla za úkol nejen rozvíjet u 
žáků nové dovednosti či zvyšovat znalosti, ale také zajímavou formou vyplnit jejich volný 
čas. V rámci prevence se konalo velké množství přednášek a seminářů, které měly u žáků 
zvýšit informovanost a pomoci tak předcházet jednotlivým formám rizikového chování žáků. 

Cílové skupiny MPP 

Do MPP byli zapojeni všichni žáci naší školy. 

Organizace MPP 

Jméno a příjmení školního metodika prevence Bc. Jan Starec 
Telefon 383 389 173 
E-mail  starec.jan@gmail.com 

 
Jméno a příjmení výchovného poradce Mgr. Rostislav Maroušek 
Telefon 383 389 173 
E-mail  pepauhlik@seznam.cz 

 

  

mailto:starec.jan@gmail.com
mailto:pepauhlik@seznam.cz
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Uskutečněné akce MPP 

Akce pro žáky 

Září 2018 

• Environmentální pobyt žáků 2. stupně v Novohradských horách 
• Běh k lípě 
• Přednáška o pozitivech solární energie (2. stupeň) 

Říjen 2018 

• Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN  
• Žákovský parlament dětem (pro 1. – 3. třídu) 
• Projekt 72 hodin 
• Návštěva výstavy hnětýnek 
• Zasazení stromu ke 100. výročí založení republiky 
• Drakiáda 

Listopad 2018 

• Týden vědy (2. stupeň) 
• Martinské slavnosti 
• Poznávej Evropu (3. – 9. třída) 
• Vzdělání a řemeslo (8. třída) 
• Exkurze do firem ve Vodňanech (8. a 9. třída) 
• Mediální exkurze do Českého rozhlasu a České televize 
• Adventní dílna 
• Planeta Země (2. stupeň) 
• Setkání před Betlémem, KD Vodňany (1. a 2. třída) 

Prosinec 2018 

• Advent v areálu Devět králů 
• Jump Aréna a sledování zápasu ve florbalu v O2 aréně 
• Hopsárium (6. třída) 
• Předvánoční prohlídka kostela ve Strakonicích (3. a 4. třída) 
• Mikulášská nadílka 

Leden 2019 

• Futsalový turnaj v Písku (8. a 9. třída) 
• Bleší trh 
• Ples 9. Třídy 
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Únor 2019 

• Protidrogový vlak 2 (navazující program) – 8. a 9. třída 
• EDUbus 
• Práce se školním kolektivem (3. třída) 

Březen 2019 

• Lyžařský kurz na Šumavě (Špičák) 
• Práce se školním kolektivem (3. třída) 
• Proud Horažďovice – program: Jaro je tu. (3. až 5. třída) 
• Divadlo Víti Marčíka – Sněhurka a sedm trpaslíků 
• Autorské čtení (1. – 4. třída) 
• Práce se školním kolektivem (5. třída) 

Duben 2019 

• Burza knih 
• Rudolf Beran a Buk Rohanův – slavnostní sázení Beranova buku na návsi obce 

Cehnice 
• Soutěž ve zdravovědě 
• Divadlo Víti Marčíka – Malý princ (2. stupeň) 

Květen 2019 

• Anglické divadlo (6. – 8. třída) 
• Školní turnaj ve vybíjené 
• Český den proti rakovině  
• Školní akademie 
• Projektový den: Dokaž, že umíš! 
• Fyzika na Lanovce (6. třída) 

Červen 2019 

• Mediální exkurze Český rozhlas 
• Slavnosti slabikáře 
• Veletrh vědy (8. třída) 
• Florbalový turnaj 
• Přednáška s tématem energetické gramotnosti (8. a 9. třída) 
• Dobrodružství s technikou (6. – 9. třída) 
• Návštěva úřadu práce (8. třída) 
• Volby do žákovského parlamentu 
• Rozloučení s předškoláky 
• Rozloučení s žáky 9. ročníku 
• Školní výlety 
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Volnočasové aktivity – zájmové kroužky 

 

Název kroužku Vedoucí kroužku 
Keramický Mgr. M. Novotná 
Tvořivá dílna Mgr. Š. Koštelová 
Řečová výchova Mgr. J. Grufíková 
Výtvarný  A. Mašková 
Taneční R. Nováková 
Florbal  Mgr. R. Maroušek 
Zdravotnický kroužek Mgr. G. Jonášová 
Badatelský zeměpis Bc. J. Starec 

 

Další aktivity 

Mimo výše zmíněné akce a aktivity jsou různé prvky preventivní výchovy zařazeny do 
jednotlivých školních předmětů na obou stupních. Jedná se zejména o prvouku, vlastivědu, 
přírodovědu, občanskou výchovu a rodinnou výchovu, přírodopis, chemii, tělesnou výchovu.  

Ve škole funguje úplné školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, metodik 
prevence, psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, koordinátor inkluze a taktéž školní 
asistentky. 

Spolupráce s rodiči probíhá skrze třídní schůzky a konzultace, na kterých jsou rodiče o akcích 
školy informováni. Další informace mohou nalézt na webových stránkách školy na 
(www.zscehnice.cz). V rámci prevence jsou rodiče okamžitě informováni při případných 
podezřeních a problémech svých dětí a je dohodnut společný postup řešení 

Evidence sociálně patologických jevů na škole 

Ve školním roce 2019/2020 nebyl zjištěn výskyt sociálně patologických jevů na škole. Častěji 
docházelo k výchovným problémům, které byly vždy řešeny individuálně, popřípadě také ve 
spolupráci se zákonnými zástupci, třídními učiteli, ředitelkou školy, školní psychologem, 
metodikem prevence či výchovným poradcem.  

Vypracoval: Bc. Jan Starec 

http://www.zscehnice.cz/
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
Semináře s akreditací MŠMT 

 
Název Jméno účastníka 
Hodnocení a sebehodnocení 
žáka 

Mgr.Z.Drančáková, Mgr.Š.Koštelová, Mgr.R.Maroušek, 
Mgr.J.Grufíková,  Mgr.M.Novotná,Mgr.L.Vrba, Mgr.G.Jonášová, 
Mgr.P.Němečková,Bc.Jan Starec, Bc.V.Vondráková, A.Pádecká, 
R.Nováková,Bc.J.Vávrová,V.Vrňáková, M.Turková,O.Kaločaiová, 
I.Němečková Rajnochová 

Alternativní a suportivní 
způsoby vyučování 

Mgr.Z.Drančáková, Mgr.Š.Koštelová, Mgr.R.Maroušek, 
Mgr.J.Grufíková,  Mgr.M.Novotná,Mgr.L.Vrba, Mgr.G.Jonášová, 
Mgr.P.Němečková,Bc.Jan Starec, Bc.V.Vondráková, A.Pádecká, 
R.Nováková,Bc.J.Vávrová,V.Vrňáková, M.Turková,O.Kaločaiová, 
I.Němečková Rajnochová 

Spolupráce s asistentem 
pedagoga 

Mgr.Z.Drančáková, Mgr.Š.Koštelová, Mgr.R.Maroušek, 
Mgr.J.Grufíková,  Mgr.M.Novotná,Mgr.L.Vrba, Mgr.G.Jonášová, 
Mgr.P.Němečková,Bc.Jan Starec,Bc.V.Vondráková, Mgr.M.Danešová, 
Mgr.V.Kůsová,Ing.J.Pirgl,A.Pádecká,R.Nováková, Bc.J.Vávrová, 
V.Vrňáková, M.Turková,O.Kaločaiová, R.Nováková , I.Němečková 
Rajnochová, Ing.I.Švarcová 

Rozvoj pozornosti a 
všímavosti žáků 

Mgr.L.Vrba,Bc.J.Starec 

Čtenářství napříč předměty Mgr.P.Němečková 
Netradiční techniky ve 
výtvarné výchově 

A.Mašková 

Podzimní dny EVVO Mgr.Š.Koštelová 
X.setkání koordinátorů EVVO 
–biotechnologie v 
potravinářství 

Mgr.Š.Koštelová 

Ekoškola v kostce Mgr.Š.Koštelová 

 

Management a řízení školy 

Název  Akreditace 
MŠMT (ANO –NE) 

Jméno účastníka 

AŘZŠ : Aktuální informace ČŠI a MŠMT, Postavení 
ředitele školy pohledem vědce a psychologa, 
Pedagogické vedení – utopie či nezbytnost? Vzdělávací 
nabídky pro učitele: ABAKUS,CLIL (Rychnov nad 
Kněžnou) 

NE Mgr.Z.Drančáková 

Jak se dobře připravit na nový školní rok – nové 
financování, rozvoj pedagogů 

ANO Mgr.Z.Drančáková 

Strategické řízení a plánování ve školách ANO Mgr.Z.Drančáková 
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Semináře bez akreditace MŠMT 

Název Jméno účastníka 

Školení První pomoci 
(Mudr.J.Švára) 

Mgr.Z.Drančáková, Mgr.Š.Koštelová, Mgr.R.Maroušek, Mgr.J.Grufíková,  
Mgr.M.Novotná,Mgr.L.Vrba, Mgr.G.Jonášová, 
Mgr.P.Němečková,Mgr.M.Danešová,Mgr.V.Kůsová, Bc.Jan Starec, 
Bc.V.Vondráková,Ing.J.Pirgl,A.Pádecká, R.Nováková, 
Bc.J.Vávrová,V.Vrňáková, M.Turková,O.Kaločaiová, R.Nováková , 
I.Němečková Rajnochová,Ing.I.Švarcová, L.Krtková,H.Divišová, A.Mašková, 
D.Poddaná,K.Brousil,J.Brousilová, 
E.Sosnová, J.Zronková, M.Pertáková, M.Sekyrová, L.Volfová 
 

Hygienické minimum J.Brousilová, M.Pertáková, M.Sekyrová,L.Volfová 
Seminář Besip Mgr.Š.Koštelová 
Učíme se venku Mgr.Š.Koštelová 
Krajská konference 
primární prevence 

Bc.J.Starec 

Setkání metodiků 
prevence 

Bc.J.Starec 

Workshop pro výchovné 
poradce 

Mgr.R.Maroušek 

Skladba jídelníčku dětí a 
žáků dle výživových 
doporučení 

Pertáková 

Hygienické minimum pro 
pracovníky školních 
jídelen 

Pertáková, Volfová, Sekyrová 

Bidfood- školní jídelny 
zaměřeno na luštěniny a 
ryby 

Volfová, Sekyrová 

 

Dlouhodobé vzdělávání  

Studium výchovného poradenství Mgr.R.Maroušek: dokončeno 

Studium EVVO Mgr.Š.Koštelová: dokončeno  

Magisterské studium – aprobace: Z-
Ov 

Bc.J.Starec 
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Statistika zapojení pedagogů do DVPP 

  
Počet 
seminářů 

Jméno 

9 Mgr.Š.Koštelová 
7 Mgr.Z.Drančáková, Bc.J.Starec 
5 Mgr.R.Maroušek,Mgr.P.Němečková,Mgr.L.Vrba 
4 Mgr.J.Grufíková Mgr.G.Jonášová, O.Kaločaiová , I.Němečková Rajnochová, 

Mgr.M.Novotná, R.Nováková, A.Pádecká, M.Turková, Bc. J.Vávrová, 
Bc.V.Vondráková 

3 V.Vrňáková 
2 Mgr.M.Danešová, Mgr.V.Kůsová,A.Mašková,Ing.J.Pirgl,D.Slavíčková, Ing.I.Švarcová 

 

Exkurze pedagogů 

 
Finsko – projekt Maják Mgr.Z.Drančáková, Mgr.R.Maroušek 
Slovinsko – přírodovědná exkurze Mgr.Š.Koštelová 
Pardubice – síťování čtenářské gramotnosti Mgr.J.Grufíková, Mgr.M.Novotná 
Malta – síťování čtenářské gramotnosti Mgr.J.Grufíková, Mgr.M.Novotná 
Baliny – zahradní pedagogika Mgr.Š.Koštelová  
Dvůr Králové – projekt Maják Mgr.Z.Drančáková,Mgr.Š.Koštelová,Mgr.R.Maroušek 
Chaloupky – Hurá z lavic – EVVO Mgr.Š.Koštelová 
Vlašim – Učíme se venku Mgr.Š.Koštelová 
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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. Škola se průběžně prezentuje akcemi, které pořádá nebo se jich 
zúčastňuje v tisku: Cehnické noviny, Strakonický deník, Týdeník Strakonicko. V jihočeské 
televizi prezentovala cehnickou školu ředitelka školy v rámci projektu Společně to 
zvládneme! 

ZÁŘÍ Informativní schůzka rodičů   
 Devatero pohádek divadlo 1.st. 
 Fenomén Karel Čapek divadlo 2.st 
 Objevujeme! Poznáváme! Prožíváme! 

v Novohradských horách 
environmentální vzdělávací 
pobyt  

2.st. 

 Solární energie přednáška 2.st. 
 Běh k lípě soutěž  
ŘÍJEN Revolution train – protidrogový vlak osvětová akce 2.st. 
 72 hodin projektový den celoškolní akce 
 Žákovský parlament dětem  1.-3.tř. 
 Florbalový turnaj turnaj 3.-5.tř. 
 Výstava hnětynek (SRPŠ) výstava celoškolní akce 
 Práce se psy přednáška  
 Zasazení lípy ke 100.výročí založení 

republiky 
projektový den celoškolní akce 

 Drakiáda soutěž 1.-5.tř. 
LISTOPAD Česká televize Praha exkurze 2.st. 
 Screeningové vyšetření očí vyšetření odborníkem 1.-2.tř. 
 Týden vědy v Praze exkurze 2.st. 
 Vzdělání a řemeslo exkurze 8.tř. 
 Martinské slavnosti slavnost celoškolní akce 
 Florbalový turnaj turnaj 6.-7.tř. 
 Poznávej Evropu přednáška 3.-9.tř. 
 Exkurze do Vodňan exkurze  8.-9.tř. 
 Český rozhlas Praha mediální exkurze 2.st. 
 Adventní dílna projektový den celoškolní akce 
 Planeta Země  2.st. 
 Setkání před Betlémem Vodňany divadlo 1.-2.tř. 
PROSINEC Jump aréna + mistrovské florbalové 

utkání v O2 aréně v Praze 
výjezd 2.st. 

 Hopsárium výlet 6.tř. 
 Adventní slavnost  celoškolní akce 
 Mikulášská nadílka nadílka celoškolní akce 
 Předvánoční komentovaná prohlídka 

kostela ve Strakonicích 
exkurze 3.-4.tř. 

 Florbalový turnaj turnaj 8.-9.tř. 
LEDEN Futsalový turnaj turnaj 8.-9.tř. 
 Sociální sítě a kyberšikana přednáška 6.tř. 
 Rasismus a xenofobie přednáška 8.tř. 
 Bleší trh trh celoškolní akce 
 Ples 9.třídy (SRPŠ) ples celoškolní akce 
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ÚNOR EDU bus mobilní polytechnická 
laboratoř 

2.st. 

 Práce se školním kolektivem preventivní akce 3.a5.tř. 
BŘEZEN Lyžařský kurz Špičák sportovní pobyt 2.st. 
 Jaro je tu! environmentální vzdělávací 

pobyt 
3.-5.tř. 

 Autorské čtení (SRPŠ) čtení dětem 1.-4.tř. 
DUBEN Vybíjená  turnaj 5.tř. 
 Sportovní olympiáda olympiáda  
 Minikopaná  turnaj 8.-9.tř. 
 Velikonoční zajíček (SRPŠ) hledání velikonočního 

pokladu 
1.-3.tř. 

 Slavnost R. Berana zasazení buku celoškolní akce 
 Klasické pohádky divadlo 1.-4.tř. 
 Okresní kolo dopravní soutěže soutěž  
 Malý princ divadlo 2.st. 
 Muzikohraní zážitková akce celoškolní akce 
 Mc Donald Cup turnaj ve fotbale 3.-5.tř. 
KVĚTEN Anglické divadlo divadlo 6.-8.tř. 
 Výtvarná dílna tvůrčí aktivity 1.-2.tř. 
 Školní turnaj ve vybíjené  turnaj celoškolní akce 
 Český den proti rakovině sbírková akce  celoškolní akce 
 Krajské kolo dopravní soutěže soutěž  
 Školní akademie akademie celoškolní akce 
 Dokaž, že umíš! projektový den celoškolní akce 
 Fyzika na lanovce ČB Praktické ukázky 6.tř. 
 Sušicko  výlet 9.tř. 
ČERVEN Český rozhlas Praha Mediální exkurze 2.st 
 Slavnosti slabikáře slavnost 1.tř. 
 Veletrh vědy exkurze 8.tř. 
 Nejkrásnější Švýcarsko pobytově – vzdělávací 

expedice 
2.st. 

 Makov exkurze 3.-4.tř. 
 Protivín  výlet 2.tř. 
 Dobrodružství s technikou ČB exkurze  
 Florbalový turnaj turnaj  
 Kovářov výlet 3.tř. 
 Úřad práce přednáška 8.tř. 
 Terezín  výlet  
 Energetická gramotnost přednáška 8.-9.tř. 
 Plzeň výlet 6.tř. 
 Boubín výlet 8.tř. 
 Techmánie Plzeň výlet 5.tř. 
 Zeměráj: zážitkový park výlet 1.-2.a 4.tř. 
 Rozloučení s 9.třídou slavnost  
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 

 
22.11.2018: Veřejnosprávní kontrola obce 

Závěr: bez připomínek 

 

31.1.2019: Kontrola krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ve vývařovně 

Závěr: neshledány žádné nedostatky 

 

22.3.2019: Kontrola na výkon spisové služby 

• Provádění skartačního řízení  
• Evidence dokumentů 
• Ukládání dokumentů 

Závěr:  

• zapisovat zápisy v podacím deníku v chronologickém pořadí 
• u odesílatele uvádět číslo jednací  
• zavést evidenci kvalifikovaných certifikátů 
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Údaje o hospodaření školy 
Od 1.1.2014 převzala účetnictví i mzdovou agendu Jan Čejková. Bc. Marcela Nováková  
vedla po celý školní rok 2018/2019  pokladnu organizace. Ředitelka školy dodávala podklady 
ke mzdám a prováděla úhrady faktur. 

Údaje o příspěvcích na vzdělávání a provoz školy za rok 2018 (na následujících listech)
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ROK 2018 UZ:00000 UZ:33353 UZ:33070 UZ:00435 UZ:33063 UZ:33063 UZ:15091 Z:17015,1701 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000
CELKEM org.001-009 org.1-6,200 org.101 org.01 org.103 org.113 org.1 UZ:00000 org.010 org.60 org.20 org.014 org.015 org.050 org.103,106 org.900

účet název účtu Provozní N Přímé N Plavání ozvoj venkov RP-V-22 RP-V-63 RP IROP-stř,105 Žáci DČ LVVZ MŠ-školné ŠD-školné kroužky Provozní N On line pok.
5010301 Spotřeba mléčných výrobků 0.00   
5010302 Materiál na PV,VV,…práce s dětmi 78718.68 18694.82 720.00 27590.00 226.37  20278.67 5479.82 5729.00
5010303 Materiál - údržba 28679.56 28522.56  157.00   
5010304 Potraviny 970248.94 870044.94 100204.00  
5010305 Úklidové a čistící prostředky 88605.97 80238.84 1282.00  3555.79 56.00 3473.34
5010306 Tiskopisy 3000.00 3000.00      

5010307 Kancelářský materiál 20055.22 19322.23  94.00   58.99  580.00
5010308 PHM do sekačky 1670.00 1670.00
5010310 Pomůcky pro 1.třídu 16918.00 6985.00 8253.00  1680.00
5010311 Učební pomůcky, šk.potřeby,PS 62389.44 52223.15 7938.29   2164.00 64.00
5010314 Spotřeba novin a časopisů 11469.33 8590.23 192.50 1736.60 950.00  
5010315 Předplatné - výukový materiál 1346.00 320.00 1026.00  
5010316 Vybavení do 3000,-- INV.Č. 57219.82 55307.57  65.25 599.00 1248.00
5010317 Lékárna 1056.00 1056.00   
5010318 Ostatní spotřební materiál 7861.00 2873.00 1452.00  1418.00 1749.00 369.00
5010319 Vybavení bez  INV.Č. 11939.00 8222.31 73.69  3643.00   
5010320 Náhradní díly - sekačka 0.00
5010321 Pomůcky nad 500,-- Kč- INV.Č. 54904.95 15100.00  22895.51 16909.44  
5010323 Pomůcky do 500,-- Kč BEZ INV.Č. 27745.53 182.00 13928.27 4851.10 8784.16
5010324 Ložní prádlo 0.00
5010325 Směrnice 0.00
5010326 Vybavení nádobím 0.00
5010332 Ceny (odměny) pro děti 0.00
5010333 Knihovna 0.00  

1443827.44 1157252.65 47158.06 0.00 0.00 2828.00 0.00 0.00 0.00 27590.00 104184.09 0.00 59478.88 38657.76 6678.00 0.00 0.00
5020001 Energoe - DČ 56437.00  56437.00
5020300 Přeúčtování energií DČ -56437.00 -56437.00
5020313 Elektrická energie 230014.00 230014.00   
5020315 Topný olej 84095.00 84095.00
5020317 Vodné, stočné 57594.75 57594.75

371703.75 315266.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5110323 Opravy a udržování - zařízení 33312.60 32658.97 653.63
5110324 Opravy a udržování - budova 29554.00 28778.48 775.52  
5110325 Opravy a udržování - pozemek 0.00

62866.60 61437.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1429.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5120321 Cestovní náhrady - ubytování 5300.00 4500.00 800.00  
5120322 Cestovní náhrady - diety 7637.00 7128.00 509.00  
5120323 Cestovní náhrady - jízdné 14854.00 2504.00 11309.00  1041.00  
5120324 Cestovní náhrady - ostatní 0.00

27791.00 2504.00 22937.00 0.00 0.00 2350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5180301 Poskytování služeb v oblasti grantů 0.00 -36300.00  36300.00  
5180302 Ostatní služby 261499.10 14685.00 29400.00 15256.00 31200.00 118794.00 4610.00 26.10 39728.00   7800.00
5180303 Poštovné 178356.00 2246.00  176110.00
5180304 PC práce 20546.86 20546.86  
5180305 Telefonní poplatky 625.14   625.14  
5180306 Spisová služba 0.00
5180308 Technické a servisní prohlídky 4840.00 4840.00
5180309 Udržovací poplatky za programy 0.00
5180310 Programátorský servis 22961.00 22961.00
5180311 Účetní a poradenské služby 239500.00 239500.00   
5180312 Výuka plavání vč.dopravy 11442.00 11442.00  
5180313 Doména 2400.00 2139.00 261.00
5180314 BOZP, revize 18862.00 16362.00 2500.00
5180315 Nájemné 45924.00 45924.00   
5180316 ICT služby 0.00
5180317 Dálniční známka 0.00
5180318 Ostraha objektu 0.00
5180319 Ćlenské příspěvky 400.00 400.00
5180320 Program.vybavení-do 1000-bez INV.Č. 999.76 999.76
5180321 Program.vybavení-do 7000-INV.Č. 0.00
5180322 Program.vybavení-nad 7000-INV.Č. 0.00
5180323 Výuk.programy do 7000-INV.Č. 0.00
5180324 Výuk.programy nad 7000-INV.Č. 0.00
5180325 Internet, doména 301.00 301.00
5180326 Výuk.programy do 1000- BEZ INV.Č. 0.00
5180327 Bankovní poplatky 10197.00 9370.83   334.17 492.00
5180328 Bankovní poplatky-FKSP 885.00 885.00
5180329 Poplatek za zhotovení šeků 0.00
5180330 Virtuální knihovna,licence,on line p. 14837.01 8837.01 6000.00
5180900 Bankovní poplatky-on line 0.00

834575.87 353697.46 35400.00 26698.00 31200.00 0.00 118794.00 0.00 212410.00 4610.00 1246.41 39728.00 2500.00 0.00 0.00 7800.00 492.00
5210300 Mzdové náklady 9427681.00 148934.00 8898367.00   271546.00 43138.00 31918.00 33778.00
5210320 Mzdové náklady - DPP 242063.00 17100.00 198000.00  20000.00 6650.00 313.00
5210321 Odstupné 0.00  
5210325 Náhrady za PN 64113.00 3332.00 60230.00  551.00

9733857.00 169366.00 9156597.00 0.00 0.00 271546.00 63138.00 6650.00 0.00 0.00 32782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33778.00 0.00
5240311 Zdravotní pojištění  849525.00 13405.00 801881.00   24439.00 3883.00 2877.00 3040.00
5240312 Sociální pojištění  2359775.00 37231.00 2227440.00   67886.00 10785.00 7989.00 8444.00

3209300.00 50636.00 3029321.00 0.00 0.00 92325.00 14668.00 0.00 0.00 0.00 10866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11484.00 0.00
5250301 Zákonné pojištění 39644.00 626.00 37423.00 1140.00 181.00 132.00 142.00

39644.00 626.00 37423.00 0.00 0.00 1140.00 181.00 0.00 0.00 0.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.00 0.00
5270301 Ochranné pomůcky 15278.00 15278.00
5270306 Školení 14807.20 7443.05 5950.00 1253.20  160.95  
5270309 Lékařské prohlídky 16812.80 5936.00 10876.80
5270310 Tvorba FKSP 189835.88 3045.32 179171.94   5430.92 862.76 649.38 675.56

236733.88 10488.37 206335.94 0.00 0.00 6684.12 862.76 0.00 0.00 0.00 810.33 0.00 0.00 0.00 0.00 11552.36 0.00
5280300 Jiné sociální náklady 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5420300 Ostatní pokuty a penále 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5490300 Pojistné smlouby 33291.08 33291.08
5490302 Odškodnění úrazů 0.00
5490304 Spoluúčast na náhradách škod 3000.00 3000.00
5490306 Ostatní mimořádné náklady 110.00 110.00
5490310 Technické zhodnocení - vybavení 0.00
5490311 Technické zhodnocení - PC 0.00
5490312 Technické zhodnocení - budova 0.00
5490318 Technické zhodnocení - programy 6292.00 6292.00

42693.08 42693.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5510301 Odpisy majetku 70061.00 64807.64 179.00 5074.36
5510302 Odpisy majetku 0.00

70061.00 64807.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.00 0.00 5074.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5580301 Vybavení nad 3000,-- INV.Č. 193859.12 84310.63 27884.00  63350.00 18314.49
5580302 Programové vybav nad 7000,-- INV.Č. 0.00   
5580303 Pomůcky nad 3000,-- INV.Č. 23124.64 16247.00 6877.64
5580312 Vybavení FKSP nad 3000,-- INV.Č. 0.00  

216983.76 100557.63 27884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70227.64 18314.49 0.00 0.00 0.00
5690300 Ostatní finanční náklady 7.77 7.77

7.77 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Celkem náklady 16290045.15 2329340.80 12563056.00 26698.00 31200.00 376873.12 197643.76 6650.00 212589.00 32200.00 212961.34 39728.00 132206.52 56972.25 6678.00 64756.36 492.00

Náklady
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UZ:00000 UZ:33353 UZ:33052 UZ:00435 UZ:33063 UZ:33063 UZ:15091 UZ:17015,17 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000 UZ:00000
CELKEM org.001-009 org.1-6,200 org.1 org.01 org.103 org.113 org.1 UZ:00000 org.010 org.60 org.20 org.014 org.015 org.050 org.103,106 org.900

účet název účtu Provozní N KRAJ RP - PP,NP Rozvoj venk RP-V-22 RP-V-63 RP IROP-stř,105 Žáci DČ LVVZ MŠ-školné ŠD-školné kroužky Ostatní proj. On line pok.
6020300 Tržby z prodeje služeb 0.00
6020302 Plavání 0.00  
6020305 Stravné 204931.00 -14210.00 219141.00
6020324 Školkovné 150000.00  150000.00
6020325 Poplatky ŠD 59980.00  59980.00
6020326 Výnosy - kroužky 37202.50   37202.50
6020330 Stravné - pracovníci 146340.00 146340.00
6020331 Stravné - žáci ZŠ 477292.00 477292.00
6020332 Stravné - žáci MŠ 237574.00 237574.00
6020333 Stravné 179.60 179.60
6020360 Stravné - ostatní strávníci 0.00  

1313499.10 847175.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219141.00 0.00 150000.00 59980.00 37202.50 0.00 0.00
6030300 Výnosy z pronájmu TV 0.00   
6030301 Výnosy z pronájmu 0.00  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6480314 Rezervní fond 45540.00 45540.00   
6480700 Rezervní fond - FKSP (vybav. nad 3000) 0.00  
6480701 Rezervní fond - FKSP (vybav. do 3000) 0.00  

45540.00 45540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6490300 Jiné ostatní výnosy - sbírky 562.00 266.00 296.00
6490301 Jiné ostatní výnosy - ztráty v rámci norem 0.00     
6490302 Jiné ostatní výnosy -ztráty učebnice,… 20290.65 20150.65  140.00
6490303 Pojistné plnění 0.00  
6490304 Ostatní výnosy z činnosti 3455.00 3455.00
6490305 Prodej železa, přebytků,…sešity 27590.00 296.00 27294.00
6490306 Projekt - exkurze 7600.00 7600.00   
6490307 Spoluúčast na projektech 7800.00 7800.00
6490310 Projekt - cool pedagog 0.00    
6490313 Ostatní výnosy z činnosti 2000.00 2000.00
6490314 Ostatní výnosy z činnosti 4610.00 4610.00
6490313 Přeúčtování energií 0.00  
6490315 Sběr papíru, … 0.00   
6490326 LVVZ 39728.00   39728.00
6490700 Ostatní výnosy z činnosti 16501.20 16501.20

130136.85 50268.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32200.00 0.00 39728.00 140.00 0.00 0.00 7800.00 0.00
6620320 Bankovní úroky 81.87 81.87   
6620321 Bankovní úroky - FKSP 18.88 18.88
6620322 Bankovní úroky - spořící účet 188.56 188.56
6620326 Bankovní úroky - ŠJ 12.39 12.39  
6620900 Bankovní úroky - on line pokladna 39.31  39.31

341.01 301.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.31
6720300 Přijaté příspěvky a dotace 12563056.00  12563056.00
6720302 Přijaté příspěvky a dotace 0.00  
6720303 Přijaté příspěvky a dotace 376873.12 376873.12  
6720304 Přijaté příspěvky a dotace 0.00
6720305 Přijaté příspěvky a dotace 26698.00 26698.00  
6720313 Přijaté příspěvky a dotace 197643.76  197643.76
6720500 Přijaté příspěvky a dotace 7113.09   6650.00 463.09
6720501 Přijaté příspěvky a dotace 0.00  
6720304 Přijaté příspěvky a dotace 0.00  
6720310 Přijaté příspěvky a dotace 0.00
6720308 Přijaté příspěvky a dotace 0.00  
6720309 Přijaté příspěvky a dotace 0.00
6720500 Přijaté příspěvky a dotace 1480736.91 1369688.15 31200.00  22892.40  56956.36
6720601 Přijaté příspěvky a dotace 189535.50 189535.50
6720750 Přijaté příspěvky a dotace 18161.10 18000.00  161.10  

14859817.48 1387688.15 12563056.00 26698.00 31200.00 376873.12 197643.76 6650.00 212589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56956.36 463.09
Celkem výnosy 16349334.44 2330974.30 12563056.00 26698.00 31200.00 376873.12 197643.76 6650.00 212589.00 32200.00 219141.00 39728.00 150140.00 59980.00 37202.50 64756.36 502.40

Hospodářský výsledek 59289.29 1633.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6179.66 0.00 17933.48 3007.75 30524.50 0.00 10.40

Výnosy
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Údaje o zapojení školy do projektů  

Projekt Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji  

Partner: SOŠ a SOU Písek, účastníci: žáci 8. - 9.ročníku – pracovní činnosti probíhají jedno 
dopoledne v měsíci pro danou skupinu žáků v dílnách SOU Písek pod odborným dohledem 

Projekt Společně to zvládneme: efektivní podpora a spolupráce 
ve škole 

Záměrem projektu je podpořit školy v rozvoji inkluzivního vzdělávání a účinné prevenci 
školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí 
a žáků se SVP. Efektivní podpory chceme dosáhnout rozšířením Školních poradenských 
pracovišť o odborné pracovníky a působením školních asistentů, kteří budou s žáky pracovat 
dle individuálních potřeb. Cílená podpora bude směřovat nejen k žákům CS, jejich rodičům a 
pedagogům zapojených škol, ale i k široké veřejnosti. 

Projekt Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 
kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti 

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na 
žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována 
pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků 
NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační 
gramotnost, sociální a občanské kompetence a vzdělávací oblast Člověk a příroda) s 
uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů. 

Projekt: Maják 

Síť kolegiální podpory, která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých 
zkušeností, přístupů a metod v předmětech fyzika a chemie, aby motivovali  a rozvíjeli zájem 
žáků o tyto předměty. Součástí je i vybavení pomůckami pro tyto předměty. (3D tiskárna, 
stavebnice, vzdělávací sady) 

Projekt Moderní vzdělávání v Cehnicích II:  Výzva 63 

Projektové dny v MŠ,ŠD,ZŠ 

Projektové dny mimo MŠ, ŠD, ZŠ  

Personální obsazení: školní psycholog, školní asistent (MŠ,ŠD) 
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Projekt BIG ATCZ5: 

Prvotním cílem je zvýšení kvality a podpora průchodnosti jazykové výuky ve školce do 
základní školy s důrazem na přechod z MŠ do ZŠ. Raná a kontinuální jazyková výuka, výuka 
jazyka souseda / mateřského jazyka a zvýšení kvalifikovanosti učitelů jsou naplánovány až do 
posledního školního stupně. 

Výuka němčiny v MŠ, partnerská školka  KG Albendorf v Rakousku 

Projekt: Podpora výuky plavání v základních školách I. a II. 
etapa 

Uhrazení nákladů dopravy na plavecký stadion 

Projekt IROP: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání v ZŠ a MŠ Cehnice 

Cílem projektu bylo prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality 
vzdělávání v klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo modernizací učebny přírodních 
věd, kreativního školního klubu, učebny digitálních technologií a zajištěním vnitřní 
konektivity školy. 

Projekt: Síťování základních škol v oblasti čtenářské 
gramotnosti 

Klade si za cíl vybudovat síť sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol. Tím chce 
dosáhnout trvalého rozvoje pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality 
vzdělávání ve školách. Sítě škol budou fungovat okolo jednotlivých center, ve kterých budou 
realizována pravidelná setkávání. Rozvoj učitelů rovněž podpoří pravidelný systém 
vzdělávání. Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti v předmětech mimo 
tematickou oblast Jazyk a jazyková komunikace. 

Naše škola se stala jedním z center čtenářské gramotnosti. 

Projekt: Strategické řízení a plánování ve školách (SRP) 

Forma podpory v rámci systému intenzivní podpory: 

• základní vzdělávací program pro širší vedení školy 
• nástavbový vzdělávací program pro širší vedení školy na základě identifikovaných 

potřeb účastníka 
• poradenská a konzultační podpora ze strany odborných pracovníků projektu 
• individuální formy podpory 
• bench learning 
• manuály a vzorové dokumenty strategického řízení a plánování 
• znalostní databáze projektu 
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Projekt: Místní akční plán vzdělávání pro ORP Strakonice (MAP 
II.) 

Cílem místních akčních plánů vzdělávání je vybudování partnerství a udržitelného systému 
komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a zjištění investičních 
a neinvestičních záměrů základních a mateřských škol na území ORP Strakonice. MAP 
je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. 
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového 
a neformálního vzdělávání. 

Projekt: Objevujeme, poznáváme, prožíváme! 

Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2018: Rozvoj venkova a krajiny – Ekologická 
výchova, vzdělání a osvěta – Cílená podpora EVVO ve školách 

Záměrem je kontakt s přírodou. objevování jiného prostředí z pohledu environmentálního a 
přírodovědného včetně historických souvislostí. Obsahem projektu je pobyt v přírodě a 
badatelsky orientovaná výuka, při které žáci získají nové dovednosti a informace, které se 
naučí třídit, vyhodnocovat a používat pro další vzdělávání. 

Pobytově – vzdělávací program se uskutečnil v Novohradských horách pro žáky 2.stupně 

Projekt: Podpora výuky plavání v základních školách (III. 
etapa)(IV. etapa) 

Uhrazení nákladů spojené s dopravou na plavecký stadion pro žáky 1.st. ZŠ: 

září–prosinec 2018 

leden–červen 2019 

Projekt: Strom svobody 

Závazek následné péče o vysazený strom – lípu, kterou jsme získali zdarma, zasazený u 
příležitosti 100 let výročí republiky 

Projekt: Šetřím kapku 

Plošné snížení spotřeby pitné vody – ZDARMA 30 ks spořičů pitné vody 

Projekt: 72 hodin 

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po sedmé. Kdykoliv 
během těchto 72 hodin (11. – 14. října 2018) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po 
celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem 
těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho 
dalších pozitivních účinků. 
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Projekt: Sportuj ve škole 

Projekt "Sportuj ve škole" navazuje na pokusné ověřování programu s názvem "Hodina 
pohybu navíc", které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů. Probíhají 
jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou zdarma.  

Projekt: „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského 
kraje I" 

Podpora polytechnického vzdělávání 

DEN S OBNOVITELNÝMI ZDROJI 

Aktivita zaměřená na environmentální vzdělávání směřovaná na udržitelný rozvoj, využití 
obnovitelných zdrojů a podporu technického vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. 
tříd základních škol se záměrem pomoci vychovat generaci s výrazně lepším vztahem 
k využití obnovitelných zdrojů. Pro účastníky bude zajištěna doprava ze ZŠ a zpět včetně 
oběda a svačiny ve školní jídelně. 

JAK TO CHODÍ NA PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE 

Jednodenní aktivita pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ zaměřená na fyzikální pokusy, CNC stroje, 
grafické programy, 3D tisky, gravírovací a řezací laser – interaktivní program s plněním úkolů 

DŘEVO, TRADIČNÍ MATERIÁL, PROMĚNY JEHO ZPRACOVÁNÍ 

Jednodenní aktivita pro první stupeň ZŠ v návaznosti na učivo prvouky a přírodovědy, 
přednášky (přiměřené věkové kategorii), návštěva truhlářské dílny 19. století, 20. století a 21. 
století; vše s ohledem na bezpečnost a využívání herních prvků. 

Projekt: Impuls pro kariéru a praxi 

On line osobnostní testy, které pomohou s výběrem školy  

Projekt: Ovoce do škol  

V rámci tohoto projektu žáci dostávají zdarma 1 x týdně sezónní ovoce nebo zeleninu. 

Projekt: Laktea 

dotované mléčné produkty (mlíčka, lipánky, jogurty) prodávány v Mléčném baru 
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Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení 
V rámci projektu Společně to zvládneme proběhly během školního roku 3 jednodenní  
semináře pro pedagogický sbor a dvoudenní výjezdní školící pobyt na Srní. 

Naší snahou samozřejmě je, aby všichni pedagogičtí pracovníci byli odborně způsobilí, 
neustále se zlepšovali ve svém oboru, a co nejvíce předmětů bylo vyučováno aprobovaně. 
Současně musíme plánovat rozvoj lidských zdrojů tak, aby personální obsazení učitelů 
vyhovovalo našemu ŠVP. Studium k prohlubování odborné kvalifikace je otevřeno a 
doporučováno všem vyučujícím. Ředitelka školy se pravidelně 2 x ročně zúčastňuje Valných 
hromad AŘZŠ ČR, z nichž získané aktuální poznatky v oblasti školství pak předá ostatním 
vyučujícím a využije je ve své řídící práci. Mimo veškerá pořadí stálo další vzdělávání 
výchovného poradenství (Mgr.R.Marouška), studium koordinátora EVVO (Mgr.Šárka 
Koštelová) a studium asistenta pedagoga (O.Kaločaiová, R.Nováková, A.Pádecká). Jako 
obvykle v začátku školního roku proběhlo školení všech zaměstnanců o novinkách v oblasti 
BOZ a PO, dále byli všichni zaměstnanci odborně proškoleni v první pomoci MUDr. J. 
Švárou. 

 

Uskutečněné změny a opravy ve školní budově ve 
šk. roce 2018/2019 

• celková rekonstrukce prostor mateřské školy ve II. patře včetně obložení a vybavení 
• výmalba tříd č. 16, 8, 4, 6 
• Nové linoleum ve třídě č. 16 
• Nové obložení laminem ve třídě č. 16 
• Renovace podlahy v ředitelně školy 
• Zábradlí do II.patra školy (sponzorský dar) 
• Bezbariérové WC ve II.patře ZŠ (sponzorský dar) 
• Celková rekonstrukce počítačové učebny včetně vybavení (IROP výzva č.47) 
• Nábytek do přírodní učebny (IROP výzva č.47) 
• Oprava poškozeného stropu na chodbě školy ve II.patře u vstupu na WC 
• Kabinet v 1.patře: zázemí pro úklid – pořízena výlevka a bojler  
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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, Radějovice, 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 České Budějovice 
• Muzeum středního Pootaví 
• Úřad práce Strakonice 
• Policie České republiky 
• Hasičský záchranný sbor Strakonice 
• ČSOB pobočka Strakonice 
• Profer: servis výparníkové stanice 
• p.Pokorný: elektroopravy 
• J. Zdeněk: instalatérství, topenářství 
• Vendulka Nováková: PO 
• Guard7 :BOZP 
• Revispol:zajištění  revizí 
• Otava Net: internet, pevná linka 
• Aqua Gas: údržba plynových kotlů 
• Fa. JIKOS: majitel: Jiří Křišťan  
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Stručný přehled účetnictví SRPŠ při ZŠ a MŠ 
Cehnice 

 
Počáteční stav pokladny  1.9.2017  11 817,00 Kč  
PŘÍJMY      46 528,00 Kč  
VÝDAJE      21 972,00 Kč  
Konečný stav pokladny   31.8.2018  36 373,00 Kč  
        
        
Počáteční stav na účtu  1.9.2017  26 704,15 Kč  
PŘÍJMY        
úroky      1,40 Kč  
VÝDAJE        
služby      6,00 Kč  
nábytek školka     10 680,00 Kč  
doprava kapela-dětský spol. ples   1 823,00 Kč  
Konečný stav účtu    31.8.2018  14 196,55 Kč  

        
        
STRUČNÝ PŘEHLED HOTOVOSTNÍCH VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19  
        
Výdaje   Příjmy   
záloha na školní akce  1 500,00 Kč Příspěvek od žáků 15 100,00 Kč 
výroba nového razítka 150,00 Kč Sběrové akce v ZŠ 10 623,00 Kč 
Hnětynky 756,00 Kč   0 Kč 
Martin.slavn. 515,00 Kč   420,00 Kč 
Advent 784,00 Kč   2 760,00 Kč 
Dětský spol.ples 11 699,00 Kč   9 370,00 Kč 
Společenský ples 221,00 Kč   6 450,00 Kč 
Dětské maškarní 1 049,00 Kč   1 805,00 Kč 
Velikonoční zajíček 688,00 Kč   0 Kč 
Doprava výlet MŠ 4 610,00 Kč   0 Kč 
Celkem 21 972,00 Kč   46 528,00 Kč 

 

Na našich akcích se spolupodílela obec částkou 5017,00 Kč. A to proplacením nákladů na 
moderování dětského společenského plesu (4000,00 Kč). SRPŠ se podílelo částkou 1000,00 
Kč a proplacením sladkých odměn na Velikonočního zajíčka (1017,00 Kč). SRPŠ se podílelo 
částkou 688,00 Kč.       
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Spisová služba 
Změna spisového řádu 

Ukončení knihy evidence zápisů z pedagogických porad  - používání zápisů na jednotlivých 
listech 
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Výroční zprávu vypracovala: Mgr. Zuzana Drančáková (ředitelka ZŠ a MŠ Cehnice) 

Pedagogická rada schválila dne: 8.9.2018 

Schválený dokument byl předán: 

 

 

Školské radě:      převzala: 

 

 

 

 

Zřizovateli:     převzala:

 

   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 

Příloha I. 
 

Strategický plán 
rozvoje školy 

 

  



 

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice 

387 52 Cehnice 105 

 

 

 

 

 

 

Strategický plán rozvoje školy 
16. 6. 2019 

 

Mgr. Zuzana Drančáková 

ředitelka školy 

 

Tento plán byl projednán 

na pedagogické radě dne: 19.6. 2019 

ve školské radě dne: 24.6. 2019 

se zřizovatelem dne: 19.6. 2019 

  



 

Úvod 
Ředitelem školy se člověk stane určitě i díky připravené koncepci školy, kterou předkládá u 
konkurzního řízení. Tento dokument je prvopočátkem celé řady plánování i předvídání. 
Zkušenější ředitel považuje tento dokument za stále živý, rozvíjející se, a především by měl 
být neustále aktuální a jeho cíle splnitelné. 

Další nutnou podmínkou užitečného a užívaného strategického plánu je jeho srozumitelnost, 
přehlednost a rozumný rozsah. Množství administrativy ve školství je značné. Strategický 
plán je dokumentem klíčovým. Tyto dva fakty znamenají především to, že strategický plán 
musí jít od počátku k podstatě věci a velmi pečlivě volit informace v něm obsažené. 

NIDV připravilo projekt, který otevírá a představuje širší a podrobnější pohled na 
problematiku koncepcí či vizí. Tento pohled je ucelený, smysluplný a logický. Jádrem 
projektu je především spolupráce, kooperace a koordinace všech zaměstnanců školy, kteří by 
měli fungovat jako jednotný celek, který zná veškeré záměry, směry a cíle školy a sami 
přidávají zajímavé podněty a náhledy. 

Stručná charakteristika školy     
Jsme úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem. Škola se nachází v malé obci, kterou 
prochází silnice 1.třídy. Škola měla v průběhu let mnoho názvů: 

1832–1948: Obecná škola Cehnice 

1948–1953: Národní škola Cehnice 

1953–1961: Osmiletá střední škola Cehnice 

1961–1978: Základní devítiletá škola Cehnice 

1978–2002: Základní škola Cehnice 

Dnešní úplný oficiální název je Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice, 
nese škola od 12. 9. 2002. Právní subjektivitu získala organizace 1. 1. 2003. Jejími 
jednotlivými součástmi jsou: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní výdejna, 
školní vývařovna (od 1.9.2017). Základní škola má kapacitu 145 žáků a je dostupná žákům z 
přilehlých obcí: Bílsko, Drahonice, Dunovice, Paračov, Skály, Kuřimany, Jinín, Miloňovice, 
Kváskovice, Třešovice, Radějovice, školu však navštěvují i žáci z širšího okolí (Skočice, 
Vodňany, Strakonice, Písek).  Mateřská škola má spádový obvod stejný jako škola základní, 
pouze obec Drahonice má mateřskou školu vlastní. Kapacita mateřské školy je 45 dětí. 

Sídlo základní školy a mateřské školy je na adrese Cehnice 105, vývařovna je na adrese 
Cehnice 126 – jídlo se do budovy školy a školky dováží obecním automobilem 
v termonosičích. 

Informace o škole jsou na webové adrese: www.zscehnice.cz a FB stránkách, elektronická 
adresa:  zsmscehnice@seznam.cz 

http://www.zscehnice.cz/
mailto:zsmscehnice@seznam.cz


 

Ředitelkou školy je od 1.8. 2013 Mgr. Zuzana Drančáková – aprobace 1.st.ZŠ. Škola ani 
školka nemají zástupkyni, na každém úseku je ustavena pouze vedoucí učitelka bez sníženého 
úvazku. 

Výuka probíhá ve dvoupatrové budově, která je rozdělena na dvě samostatné části ZŠ a MŠ 
s vlastními vchody, které jsou vnitřně propojeny chodbou. Celkově se v budově ZŠ nachází 9 
kmenových tříd, v jedné z těchto tříd je zřízena odborná učebna pro výuku přírodovědných 
předmětů. Jedinou samostatnou učebnou, která právě v letošním školním roce prošla 
rekonstrukcí a má i nové vybavení, je počítačová učebna. Po celé budově je zajištěna 
nadstandardní konektivita internetové sítě, třídy jsou vybaveny 3Boardy nebo interaktivními 
tabulemi, máme moderní výukové pomůcky. V budově školy chybí prostory, proto mají žáci 
šatní skříňky na chodbě.  

Mateřská škola se od šk. roku 2015/16 rozšířila na 2 třídy. Prostorově ani stavebně ovšem 
nejsou tyto třídy vyhovující. 

K budově patří i stavebně oddělená část, která slouží jako tělocvična a je v ní zázemí pro 
keramickou dílnu. 

Rekonstrukcí prošlo multifunkční hřiště i herní prvky na školní zahradě.  

Na pozemku v okolí vývařovny nově vznikla přírodní zahrada, kde mají své záhony i třídy 
základní školy. Další výpěstky z této zahrady se zpracovávají ve vývařovně školy 

 

Plánovací období 
Plánovací období se odvíjí od základního harmonogramu daného projektem: 

Harmonogram intenzivní podpory (HIP) 

Podpora probíhá minimálně jeden školní rok: 

• první školní pololetí – definování potřeb školy, analýzy vnitřního i vnějšího      
prostředí 

• druhé pololetí – plán rozvoje školy 

 

Může být i bez podpory: 

• třetí pololetí – implementace navržených opatření do života školy 
• čtvrté pololetí – pokračování implementace, evaluace podpory a posunu      školy 



 

Příprava plánu 

V rámci přípravy plánu se uskutečnily první kontaktní rozhovory především ředitelky školy 
s konzultantem rozvoje školy obecně o škole, situaci, potřebách apod. Byl projednán návrh 
souboru postupných kroků v souladu s HIP.     

V plánování bylo realizováno oficiální Zapojení školy do projektu OP VVV, KA 02 – 
Individuální pomoc, dále pak MEMORANDUM týkající se zřizovatele a společně 
podepsané obcí Cehnice a Národním institutem pro další vzdělávání jako nositelem projektu.   

Klíčové osoby 

Vedle ředitelky školy a vedoucí učitelky se do realizace projektu zapojují pedagogičtí 
zaměstnanci: učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny.  Dále se podle potřeby 
a možností zapojuje i externí účetní organizace a vedoucí vývařovny. 

Zapojené skupiny 

• zaměstnanci: vize, mise, SWOT analýza se zaměstnanci, kroky ke stanovení mise a 
vize; 

• v rámci komunikace a spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci zjišťovat jejich pohled 
na systematicky a systémově koncipovanou budoucnost školy     
definovanou vizí – využít a zahrnout názory, nápady i připomínky do připravovaného 
plánu rozvoje; 

• na základě předchozího dokončit v rámci týmu misi a vizi a zaměřit se na formulaci a 
výběr strategických cílů. 

Zřizovatel 

Vzhledem k tomu, že jsme se zřizovatelem ve velice úzkém kontaktu a náš vztah je založen 
na důvěře, nechává zřizovatel postup a průběh realizace plně v kompetenci účastníků 
projektu.  

Zřizovatel je informován o naplňování klíčových etap projektu a jeho výsledcích. Výsledkem 
projektu bude vytvořený Plán strategického rozvoje školy, který bude   východiskem pro 
jednání se zřizovatelem o rozvoji a zejména potřebách jím zřizované ZŠ a MŠ pro dalších 5 
let. 

Realizované aktivity 

Aktivity realizované v prvním a druhém pololetí (školní rok 2018-19) byly realizovány 
v souladu s vytvořeným plánem a v rámci jeho průběžné aktualizace aktivity projektu 
s poskytnutou individuální pomocí (intenzivní podporou). Spolupráce probíhala formou 
osobních setkávání – konzultací (OsKon), telefonické a emailové komunikace. 

 



 

1. pololetí:  

• seznámení a ladění formy spolupráce – vstupní rozhovory o škole, jejím stavu, 
pozitivech či slabinách, a hlavně potřebách aktuálních a pro budoucnost; 

• zajištění dokumentů projektu (Memorandum, Zapojení školy do projektu OP VVV); 
• seznámení s dokumenty projektu, jeho koncepcí, terminologií; 
• vytvoření souboru postupných kroků a harmonogramu naplňování; 
• novelizace a doplnění vnitřních dokumentů školy (např. organizační schéma, školní 

řád, provozní řády, etické kodexy apod.); 
• postupné zpracování záznamového archu v několika obsahových verzích (jako dílčího 

výstupu); 
• vytvoření dokumentu Rozvojové potřeby školy (dílčí výstupní dokument 

k 31.1.2019); 
• příprava a realizace SWOT analýzy jednak s ŘŠ, jednak s PP; 
• příprava a realizace zjištění Kultury školy jak s ŘŠ, tak i s PP; 
• průběžné vzdělávání ředitelky ZŠ a MŠ (DVVP organizované NIDV v Českých 

Budějovicích) 

2. pololetí: 

• vyhodnocení a interpretace výstupů ze SWOT analýzy; 
• vyhodnocení a interpretace výstupů ze zjišťování Kultury školy; 
• průběžné shromažďování a třídění podkladových informací a dalších zdrojů pro 

tvorbu Strategického plánu rozvoje školy (SPRŠ); 

Analýza organizace 

Návaznost na vyšší strategické dokumenty 

Přehled dokumentů: 

• Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020; 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2015-2020; 
• Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020; 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Magistrátu hlavního 

města Prahy; 
• Strategické dokumenty zřizovatele (aktuální); 
• Akční plány projektu MAP, KAP, (ŠAP). 
• Významný je dokument ČŠI  
• Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, který je každoročně 

aktualizován a popisuje kritéria „Kvalitní školy“. 



 

Analýza vnějšího prostředí 

Studium a analýza dokumentů se staly jedním z východisek pro analýzu vnějšího prostředí, 
vnějších vlivů. Jednalo se tedy o míru jejich využití pro posouzení možností a především 
příležitostí, které se škole naskýtají, a kterých může při tvorbě Strategického plánu rozvoje 
školy efektivně využít. 

Další zkoumání možných příležitostí z vnějšího prostředí školy a jejich závěry jsou uvedeny 
v kapitole 5 – SWOT analýza a Kultura školy. 

Analýza cílové skupiny 

Naši školu navštěvují žáci nejvíce ze spádových obcí, ve škole máme ale i žáky z jiných 
spádových oblastí.  

Rozdělení žáků ZŠ Cehnice podle obcí 

Spádové obce 2017/18 2018/19 2019/20 
Bílsko 2 2 1 
Cehnice + Dunovice 34 36 37 
Drahonice + Albrechtice 28 29 29 
Jinín 9 9 7 
Kváskovice 8 8 8 
Lidmovice 1 2 2 
Paračov 12 15 15 
Radějovice 2 1 1 
Skály 3 4 4 
Třešovice 3 3 3 
 

Nespádové obce 2017/18 2018/19 2019/20 
Strakonice 6 7 6 
Chrást 0 0 1 
Písek 1 1 0 
Sedliště 1 1 2 
Skočice 4 4 3 
Vodňany 2 1 1 
DCJčK 6 6 0 
 

 2017/18 2018/19 2019/20 
Celkem žáků 122 129 120 
 

Ve školním roce 2016/17 jsme začali spolupracovat s Dětským centrem Jihočeského kraje ve 
Strakonicích, kam jsou umisťovány děti odebrané rodičům nebo děti, které se se svými rodiči 
ocitli v krizové situaci a v DCJčK jsou po nezbytně dlouhou dobu – než se vrátí zpět 
k rodičům nebo jsou umístěny do dětského domova či k pěstounům. Max. počet, který 



 

můžeme najednou přivézt, je 8 žáků. V průběhu roku máme tím pádem různě velkou fluktuaci 
žáků.  

V říjnu 2018 bylo zvoleno nové zastupitelstvo, které rozhodlo spolupráci s Dětským centrem 
zrušit, proto od nového šk. roku 2019/20 dojde k poklesu počtu žáků. Počet žáků měl za 
posledních 6 let vzrůstající tendenci. 

Naši školu navštěvuje dle matriky k 31. 3. 2019 celkem 129 žáků.   

Školu navštěvují i žáci, u kterých speciální poradenská zařízení nejrůznějšího druhu 
konstatovala určité poruchy. V rámci inkluze probíhá jejich výuka v běžných třídách, 
k tomuto mají zpracovány PLPP nebo IVP. Na škole jim pomáhá zvládnout dané učivo 8 
asistentek pedagoga, přičemž ve třech ročních spolupracují s pedagogem 2 asistentky – je to 
dáno i vysokým počtem diagnostikovaných specifických poruch. 

Žáci se specifickými poruchami učení, chování a další 

 Poruchy 
chování 

Poruchy 
učení 

LMP Tělesné 
postižení 

Vady řeči Více vad IVP 

2015/2016 3 6 - - - - 2 
2016/2017 7 17 2 1 2 2 13 
2017/2018 3 9 1 0 1 6 21 
2018/2019 3 13 2 0 1 5 21 
Kromě povinné výuky, která je dána ŠVP s mottem „Společně to zvládneme“, se snažíme 
žákům nabídnout více, tj. bohatou mimoškolní činnost. Žáci nemusejí jezdit za svými 
oblíbenými aktivitami např. do Strakonic, ale realizují se přímo dle zájmů žáků ve škole.  

Okolní školy 

Následující tabulka odkazuje na školy, které se s naší překrývají ve spádovosti. 

ŠKOLA VZDÁLENOST CHARAKTERISTIKA 
SILNÉ STRÁNKY               
ve vztahu k naší 

škole 

SLABÉ STRÁNKY 
ve vztahu k naší škole 

ZŠ Vodňany 10 km 
Úplná základní škola – 

městská 

Městská škola 
Větší nabídka 

mimoškolních aktivit 
(ZUŠ) 

Velká škola 
Větší kolektivy 
Celková větší 

anonymita 
Málo akcí pro žáky a 

rodiče 

ZŠ Povážská 10 km 
Úplná základní škola – 

městská 

Nová moderní 
budova 

Městská škola 
Větší nabídka 

mimoškolních aktivit 

Velká škola 
Chybějící venkovní 

areál 
Větší anonymita 

Málo akcí pro žáky a 
rodiče 

Nízká spolupráce mezi 
aktéry 



 

Personální analýza 

Ve škole je zaměstnáno celkem 34 pracovníků v průměrném věku 45 let. Pedagogických 
pracovníků je 27, nepedagogických 7. 4 zaměstnanci jsou muži (3 pedagogové, 1 nepedagog. 

Délka praxe 
Počet pedagogických 

pracovníků 
Počet nepedagogických 

pracovníků 
do 2 let 2 0 
3–12 let 7 3 
13–20 7 0 

21+ 11 4 
 

Kulturní prostředí 

Následující tabulka představuje hodnocení stavu jednotlivých oblastí prostředí školy a cílový 
budoucí stav. 

Aktuální Budoucí 
 

 1 2 3 4 5 

 
SPOLEČNÉ CÍLE 

 
 

Žádné povědomí o 
cílech školy, 
neúčast na 
plánování 

 

Malá znalost cílů a 
nízká účast na 

plánování 

Průměrné povědomí o 
cílech, možnost účasti 

na plánování 
 

Dobrá znalost cílů, 
Účast na společném 

plánování 

Úplná znalost 
společných cílů, 
jasná orientace, 
společný plán 

 
DŮVĚRA VE 

VEDENÍ ŠKOLY 
 

Nedůvěra ve 
vedení školy 

Nízká důvěra ve 
vedení školy 

Průměrná či částečná 
důvěra ve vedení školy 

Většina sboru věří 
vedení školy 

Vysoká důvěra 
ve vedení školy 

 
PŘEVLÁDAJÍCÍ 
STYL ŘÍZENÍ VE 

VZTAHU K LIDEM 
 

Neexistuje 
možnost 

spoluúčasti na 
řízení a 

rozhodování 

Jsou omezené 
možnosti vyjádření se, 
názory jiných se berou 

v úvahu jen zřídka 

Lidé mají možnost se 
k věcem vyjádřit, 
někdy je to bráno 

v úvahu při 
rozhodování 

Vedení obvykle 
k názorům pracovníků 

hodně přihlíží a 
využívá je i při 
rozhodování 

Pracovníci mají 
vždy možnost se 

vyjádřit 
k důležitým 

otázkám, je velká 
snaha dosáhnout 

v zásadních 
věcech konsensu 

 
REŽIM ŠKOLY A 
ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA 

 

O režimu nelze 
mluvit, nefunkční 

struktura 

Formální režim i 
struktura nejsou 

dodržovány, 
delegování nefunguje 

Režim a struktura 
s některými problémy, 

klady i zápory 

Dobrý režim školy 
s fungující organizační 

strukturou 

Velmi dobře 
zaběhlý a 

dodržovaný 
režim, funkční 

struktura včetně 
delegování 
pravomocí 

 
ZAMĚŘENÍ 
VEDENÍ NA 
PRACOVNÍ 

ÚKOLY 
 

Je zde velmi nízká 
orientace na výkon 

Výkonové ukazatele a 
výsledky práce nejsou 

hlavní 

Výsledky a výkony se 
sledují někdy více, 

někdy méně 

Výsledkům a 
výkonnosti se věnuje 

náležitá pozornost 

Škola je vysoce 
orientována na 
výkon, plnění 
úkolů se velmi 

sleduje 

 
KONTROLA 

 

Chybí účinná 
kontrola téměř 
všeho a všech 

Kontrola je zaměřena 
pouze na vyhledávání 

viníků 

Kontrola je průměrně 
přísná a intenzivní 

s průměrným 
zaměřením na 

všechny 

Kontrola je na dobré 
úrovni, hledají se i 
příčiny problémů, 

nejen viníci 

Kontrola je 
systematická a 

kvalitní, 
zaměřená na 

hledání příčin i na 
prevenci, 

postihuje vše 



 

 1 2 3 4 5 

 
MOTIVACE 

PRACOVNÍKŮ 
 

Motivaci se 
nepřikládá žádný 

význam 
Lidé jsou minimálně 
motivováni k práci 

Motivace pracovníků je 
průměrná 

Motivace pracovníků je 
na dobré úrovni 

Motivace ve 
škole vede 
k vysokému 

nasazení, má 
systém 

 
KOMUNIKACE A 
INFORMOVANOS
T PRACOVNÍKŮ 

ŠKOLY 

Minimální 
informovanost, 

závažné problémy 
v komunikaci 

Špatná informovanost, 
důležité informace 
dost často chybí 

Střední informovanost, 
občas se objevuje 

zadržování určitých 
informací 

Dobrá informovanost, 
pracovníci mají 

potřebné informace, 
komunikace bez 

problémů 

Výborná 
informovanost, 

komunikace 
probíhá jek shora 

dolů, tak zdola 
nahoru i 

horizontálně 
 

KOMUNIKACE 
ŠKOLY 

S OKOLÍM A 
RODIČI 

 

Nedostatečná, 
vykazuje řadu 
nedostatků a 

nedorozumění 

Škola se jí věnuje 
málo, je podprůměrná 

Je asi dostatečná, jsou 
zde příležitosti pro 

zlepšení 
Je dobrá, zaměřená 
především na rodiče 

Velmi kvalitní, 
škola věnuje 

velkou pozornost 
komunikaci 
s partnery a 

zejména s rodiči 

 
INOVATIVNOST 

Projevy 
inovativnosti 

prakticky nejsou, 
není podpora 

Inovativnost 
pracovníků se 

nevyžaduje, malá 
inovativnost 

Inovativnost je jen 
průměrná, vyvolaná 
naléhavou nutností 

Inovativnost 
pracovníků je všude 

patrná, je ceněna 

Mimořádná 
inovativnost, 

škola je 
považována za 

průkopníka 

 
ROZVOJ 
UČITELŮ 

 

Neexistuje jasná 
personální politika, 

DVPP se 
nepodporuje 

Personální politika je 
založena na intuici, 

DVPP téměř 
neprobíhá 

Personální politika 
existuje spíš na 

papíře, v praxi se 
hodně porušuje, DVPP 

se přikládá malý 
význam 

Jasná personální 
politika, která se 

v zásadě dodržuje a 
podporuje včetně 

DVPP 

Jasná personální 
politika, vysoká 
podpora rozvoje 
učitelů a DVPP 

 

 
PRACOVNÍ 

PODMÍNKY PRO 
VÝUKU 

Velmi špatné, 
neodpovídají 

zákonným 
normám 

Špatné, v určitých 
případech 

neodpovídají normám 
Průměrné, něco by 

mohlo být určitě i lepší 
Dobré pracovní 

podmínky pro práci 
učitelů 

Vynikající 
pracovní 

podmínky, které 
berou v úvahu i 

individuální 
potřeby 

pracovníků 

 
ESTETICKÉ 

PROSTŘEDÍ A 
POŘÁDEK 

Velmi špatná 
estetická úroveň, 

nepořádek až 
špína 

Špatná estetická 
úroveň včetně 

problémů s hygienou a 
úklidem 

Vcelku dobrá estetická 
úroveň, čistota 

Velmi dobrá estetická 
úroveň bez problémů 

Výjimečná 
estetická úroveň 

pracovišť i 
pracovníků, která 
podporuje image 

 
VZTAHY MEZI 
PRACOVNÍKY 

 

Špatné vztahy, 
některé až 
nepřátelské 

Vztahy nejsou 
vyrovnané, spolupráce 

nízká 
vztahy umožňují 

potřebnou spolupráci 
Vztahy jsou dobré, 

pracovníci spolupracují 

Výborné vztahy, 
atmosféra 

týmové 
spolupráce 

 
VZTAHY MEZI 

UČITELI A ŽÁKY 
 

Vztahy jsou 
špatné, vyskytují 

se i závažné 
problémy 

Vztahy mohou být 
lepší, často se 

vyskytují problémy 
Interakce je průměrná 
s výkyvy na obě strany 

Dobré vztahy přispívají 
k pohodě při výuce 

Výborné vztahy a 
atmosféra důvěry 

přispívají k 
výsledkům 

 
OČEKÁVÁNÍ 
VÝSLEDKŮ 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Neočekávají se 
dobré výsledky, 

nezájem 

Nízké očekávání 
výsledků 

vzdělávání 

Očekává se 
dosažení 
standardu 

Očekává se 
dosažení 

nadprůměrných 
výsledků 

Vysoké 
očekávání 

výborných a 
vnikajících 
výsledků 

výuky 
 

  



 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

spolupracující sbor 
ŠPP 

menší počet žáků ve třídě 
venkovní areál 

chybějící tělocvična 
malé prostory školy 

nedostatek pedagogů 
nedostatek parkovacích míst 

Příležitosti Ohrožení 

DVPP 
projekty 
sponzoři 

mimoškolní činnost 

finance 
rodiče 

prestiž učitele 
odchod učitelů 

 

Stanovení mise 
Klademe důraz na podporu osobnostní výchovy, rozvíjení funkční gramotnosti, 
zodpovědnosti žáků. Podporujeme činnost žákovského parlamentu.  

Připravujeme děti předškolního věku na vstup do školy v rámci jarních setkávání včetně 
rodičů, které chceme do činnosti školy zapojovat už od 1. ročníku školní docházky.  

Poskytujeme podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity svých žáků. Při těchto 
aktivitách budeme podporovat aktivní účast rodičů a spolupráci s nimi.  

Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, 
motivovat je k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Současně chceme v žácích posilovat 
pozitivní životní hodnoty a vést je k dodržování základních pravidel slušného chování a 
komunikace. Nedílnou součástí poslání naší školy je environmentální výchova, třídění 
odpadu, výchova ke zdravému životnímu stylu, dopravní výchova a zdravověda.   

Rozvoj osobnosti každého žáka, tak aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se 
rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými 
životními a mravními hodnotami.  

Stanovení vize 
Vize školy je stanovena následujícími třemi klíčovými body, a  

• Moderní didaktické metody – znalosti a dovednosti jako nástroj 
• Spolupráce a participace všech aktérů – síť propojení žáků, pedagogů, rodičů, obce, 

veřejnosti 
• Environmentální témata – poznávám a prospívám 



 

Formulace strategických cílů 
V rámci každého bodu vize je definováno pět klíčových strategických cílů 

I. Moderní didaktické metody 
A. systém vzájemné supervize, mentoringu a koučingu v rámci pedagogického 

sboru 
B. systém pravidelných videohospitací 
C. systém pravidelného poznávání nových didaktických metod 
D. systém předávání nových didaktických metod v rámci pedagogického sboru 
E. efektivní získávání a využívání podpůrných materiálů k novým didaktickým 

metodám 
II. Spolupráce a participace 

A. efektivní pedagogická interakce a podpora mezi přímými účastníky 
vzdělávacího procesu: učitel – žák, žák – žák, učitel – učitel, ředitel – učitel, 
ředitel – žák 

B. informovanost rodičů o vzdělávacím procesu a dění ve škole, podpora jejich 
zapojení 

C. aktivní, funkční a respektovaný žákovský parlament 
D. pravidelná, funkční a efektivní komunikace s obcí 
E. prezentace školy navenek 

III. Environmentální témata 
A. škola jako místo poznání (školní, kroužkové) 
B. škola jako místo aktivního zapojení (např. třídění) 
C. podpora pohybových aktivit a pobytu v přírodě 
D. efektivní získávání a využívání podpůrných materiálů a prostředků 
E. efektivní komunikace témat v rámci školy i navenek 

  



 

Akční plán – školní rok 2019–2020 
 

Cíl Dílčí cíle Časový rámec 

1A učitel udělá supervizi / videosupervizi jednomu svému kolegovi čtvrtletně 

1B zaškolení v používání techniky a zpracování záznamu pololetně 

1C portfolio pedagoga (nové didaktické metody) průběžně celoročně 

1D sdílení poznatků a zkušeností ze školení, supervizí, videohospitací 
 
vždy se zvláštním zřetelem na EVVO 

provozní porady 

1E nastavení systému shromažďování informací (cloudové úložiště) 
 
efektivní využívání technických prostředků a pomůcek (sdílet 
zkušenosti, zaškolit) 
 
vždy se zvláštním zřetelem na EVVO 

průběžně celoročně 
 
pololetně 

2A efektivní komunikace ve sborovně a ředitelně – systém 
otevřených a zavřených dveří, “konzultační” hodiny pro kolegy a 
mezi kolegy 
 
struktura provozních porad – část určená ke sdílení zkušeností 
 
efektivní využívání programu BAKALÁŘI a návazných 

průběžně celoročně 
 
 
začátek školního roku 
 
provozní porady 

2B komunikovat možnosti využívání školních webových stránek 
 
setkání s rodiči (všichni rodiče na jednom místě, mimo třídní 
schůzky) 

pololetně 
 
jedno setkání za 
pololetí 

2C nastavit systém komunikace o činnosti parlamentu 
 
účast člena parlamentu na provozních poradách 

začátek školního roku 
 
provozní porady 

2D obec zná a podporuje vizi školy 
 
obec využívá školní webové stránky jako hlavní zdroj informací o 
aktivitách 

průběžně 
 
průběžně 

2E zaškolit pedagogy (+ vybrané žáky) v používání školních webových 
stránek 
 
aktivní psaní příspěvků 
 
příspěvek do regionálního tisku 

začátek školního roku, 
průběžně celoročně 
 
průběžně celoročně 
 
min 1x měsíčně 



 

Cíl Dílčí cíle Časový rámec 

 
vždy se zvláštním zřetelem na EVVO 

3A Naplňovat ŠVP – Člověk a příroda a školní plán EVVO průběžně 

3B Aktivní sběrné místo (cartridge, drobné elektrospotřebiče, 
rostlinný olej, hliníkové plechovky, plastová víčka, pomerančová a 
citronová kůra, papír)  
 
Třídění odpadu ve škole (papír, plast, sklo, bio) 
 
Vermikompostér 

průběžně 

3C EVVO pobyty 
 
Čerpání krajské podpory na ekologické pohybové aktivity 
 
 
 
Přestávky venku + úprava délky velké přestávky 
 
Nastavení fungování venkovní učebny 
 
Aktivní využití areálu školy ve výuce 
 
Třídní záhon 

v závislosti na zájmu 
 
v závislosti na 
úspěšnosti dotačních 
žádostí 
 
začátek školního roku 
 
začátek školního roku 
 
průběžně 
 
průběžně 

3D návaznost na 1D a 1E  

3E návaznost na 2E  

 

  



 

Evaluace a aktualizace strategického plánu 
Strategický plán je v akčním plánu rozpoložkován do SMART cílů, zpětná vazba je sbírána 
průběžně, cíle vyhodnocovány okamžitě, výsledky evaluace prezentovány stručně a efektivně. 

Provozní porady mají vyhrazenou část sloužící k vyhodnocování stavu akčního plánu. 

Zásadní aktualizace strategického plánu probíhají jednou ročně na základě zpětné vazby všech 
aktérů.  

Plán seznámení se strategií a její propagace 
Strategie školy je veřejně přístupný dokument, umístěný na školních webových stránkách (a 
samozřejmě také na interním úložišti školy). 

Informace o existenci dokumentu je distribuována běžnými elektronickými kanály. 

Strategie je také součástí výroční zprávy školy, běžné dostupné v tištěné i elektronické 
podobě. 

 
 

 
 

 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

Příloha II. 
 

Popis realizace 
participačních aktivit 

(přírodní zahrada) 
 

  



 

Participační aktivity – souhrnný pohled 
Tak, jak bylo definováno v projektovém záměru, nově vznikající přírodní zahrada byla 
koncipována jako prostředí, které v sobě kumuluje celou řadu aspektů – výukový, 
společenský, pohybový, relaxační atd. Akcent je kladen na sensitivitu a vztah k místu. 

Jedná se tedy o prostředí, které má průřezově poskytovat podněty k celé řadě dalších aktivit, 
při nichž je samotný prostor přírodní zahrady více či méně dominantní, v závislosti na typu 
aktivity, ročním období či klimatických podmínkách. 

V následujícím výčtu realizovaných participačních aktivit jsou zahrnuty všechny takové, které 
mají definovatelnou návaznost na podněty přicházející díky vzniku přírodní zahrady. 
Fotodokumentace je primárně přiložena k aktivitám přímo realizovaným v přírodní zahradě a 
jejím sousedství. 

Přírodní zahrada je zároveň v rámci aktivit školy otevřeným prostorem, přístupným pro žáky 
během vyučování, přestávek i mimoškolních aktivit, s tím, že velký důraz je kladen na 
vytváření vztahu ke konkrétním činnostem, definování vlastní zodpovědnosti při péči o 
zahradu (každá ze tříd pečuje o určené záhony, a sama si rozhoduje o plodinové struktuře i 
způsobu a rytmu péče).  

Ve filozofii školy je zakotvena podpora přirozeného pohybu a pobytu venku, podpora 
přirozeného objevování a experimentování a porozumění přírodním procesům. Zároveň 
činnosti v přírodní zahradě podporují kooperaci, komunikaci a rozvoj dalších „měkkých“ 
dovedností. 

 

 

 

 

  



 

AKTIVITY REALIZOVANÉ PŘÍMO V PŘÍRODNÍ 
ZAHRADĚ  
(následující přehled představuje typy aktivit, frekvence využití je za příznivých 
klimatických podmínek každodenní) 

Sezónní pěstování plodin, bylinek a jejich sklizeň  

každá ze tříd pečuje o vlastní záhon, rozhoduje o plodinách i koordinaci a způsobu péče 

pěstování sazenic určených k výsadbě na záhony i k prodeji veřejnosti (podpora dalších 
školních projektů – adopce čápa) 

 



 

Průběžné pozorování flóry a fauny 

pozorování, poznávání a zaznamenávání  přírodních procesů, přirozených habitatů, 
„návštěvníků“ zahrady 

 

Tvorba herbářů 

 

Tvůrčí a výtvarné činnosti inspirované přírodní zahradou 

činnost realizovaná během výtvarné výchovy i volnočasových aktivit 

  

 

 



 

Venkovní výuka zaměřená na specifická přírodovědní témata 
(např. poznávání pupenů) 

Venkovní výuka zaměřená na specifická témata v dalších 
předmětech 

vlastivěda, dějepis – stavba slovanského hradiště, jazykové hry, orientace v terénu, popis 
terénu 

Venkovní pohybové aktivity 

 

AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ A NÁVAZNÉ 

• Ekotým – skupinka žáků samostatně se zabývající ekologickými tématy v rámci 
školního areálu a okolí – analýza a doporučení, souvislá eko činnost 

• Sedmidenní výzva – sedmidenní dobrovolná akce pro žáky – (sedm úkolů týkající se 
výsadby rostlin, odpadového hospodářství a životního stylu) 

• Celoroční soutěž ve sběru – sběr víček, použitého oleje, baterií a starého papíru 
• Adopce čápa – díky prodeji žaludů, kaštanů a žáky vypěstovaných sazenic zeleniny či 

květin a se cehnické škole podařilo adoptovat čápici Marušku. Maruška se stará o 4 
čápata, která se podařilo zachránit z komína v Cehnicich. 

• Aktivní vermikompostování – žákovská péče o vermikompostéry a využití 
biologického odpadu, využití vermikompostu v přírodní zahradě 

• Projektový den Mateřské školy „Tajemství vody“ – objevování zákonitostí koloběhu 
vody v přírodě jazykem předškoláků 

• Hurá z lavic – dnes se učíme venku 
• Ukliďme obec 

 

ZAPOJENÍ DO EXTERNÍCH PROJEKTŮ 
• 72 hodin – tři dny plné dobrovolnických aktivit – úklid okolí školy, péče o přírodní 

zahradu, sběr lesních plodů 
• Projekt Šetřím kapku – kromě instalace vodu šetřících baterií ve škole je součástí 

projektu i osvěta mezi žáky v oblasti hospodaření s vodou 

ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE PEDAGOGŮ 
V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM PŘÍRODNÍ ZAHRADY 

• Učíme se venku – další vzdělávání pedagogů v souvislosti s využíváním venkovních 
prostorů 



 

• Zahradní pedagogika – další vzdělávání pedagogů v souvislosti s využíváním 
přírodních zahrad ve vyučovacím procesu 

 

EXKURZE A POBYTOVÉ AKTIVITY V RÁMCI EVVO, 
SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTMI V PŘÍRODNÍ 
ZAHRADĚ 

• Záchranná stanice Makov  - návštěva více ročníků v záchranné stanici, objevování 
fungování stanice 

• Spalovna odpadů Malešice 
• Třídírna odpadů Vodňany 
• Třídírna odpadů Vimperk 
• Exkurze Mateřské školy „Za domácími zvířátky“ 
• Má vlast cestami proměn – návštěva výstavy o proměnách české krajiny 
• Národní zemědělské muzeum Praha 
• Pobytová akce – Proud: Jaro je tu! 
• OBJEVUJEME, POZNÁVÁME, PROŽÍVÁME! - Novohradské hory – vzdělávací 

program se uskutečnil v Novohradských horách pro žáky 2. stupně 

AKTIVITY S PARTICIPACÍ RODIČŮ A VEŘEJNOSTI, 
PŘI KTERÝCH JE VYUŽÍVÁNA PŘÍRODNÍ ZAHRADA 

• Jarní dílna – den otevřených dveří ve škole – akce s aktivitami v celém prostoru školy, 
včetně přírodní zahrady 

• Velikonoční zajíček – tématické setkání žáků a rodičů v celém vnitřním a venkovním 
prostoru školy 

• Drakiáda – pravidelná podzimní akce pro žáky a rodiče 
• Sázení lípy ke 100letému výročí – závazek následné péče o vysazený strom – lípu, 

kterou jsme získali zdarma, zasazený u příležitosti 100 let výročí republiky 
• Sázení buku R. Berana 
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