Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, příspěvková organizace

za školní rok 2016/2017

podle zákona č. 561/2004 Sb., §10, odst. 3
a vyhlášky č. 15/2005 Sb., § 7

Ad a/ Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou,
příspěvková organizace

Adresa školy :

Fryšava pod Žákovou horou 100
592 04 Fryšava pod Žákovou horou
IČO: 70990263
RED-IZO: 600130410

Jméno ředitele:

Mgr. Kamil Hübner

Kontakty:

tel. 566 619 240
e-mail skola-frysava-reditel@seznam.cz
www.skola-frysava.cz

Zřizovatel:
Název:

Obec Fryšava pod Žákovou horou

Adresa:

Obec Fryšava pod Žákovou horou 80
592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Kontakty:

tel. 566 619 231
e-mail obec.frysava@tiscali.cz

Školská rada:
Zástupce z řad pedagogů:

Ivona Schneiderová Dis.

Zástupce za zřizovatele:

Vlasta Petrová

Zástupce z řad rodičů:

Ing. Blanka Kamenská( předseda)

Charakteristika školy
Právní subjekt vznikl k 1. lednu 2003 na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva
ze dne 4. října 2002. Součástí základní školy se stala mateřská škola a školní jídelna. V roce
2008 byla do hlavní činnosti školy zařazena činnost školní družiny.
V přízemí budovy základní školy se nachází školní kuchyně a jídelna, učebna pro výuku
tělesné výchovy a šatny. V 1. poschodí jsou pro výuku k dispozici dvě učebny a informační
centrum, dále se zde nachází ředitelna a sociální zařízení. Průchod v mezipatře propojuje
budovu základní školy s přístavbou mateřské školy.
Do jednotřídní MŠ s celodenním provozem od 7.00 do 15.30 hod. bylo na začátku školního
roku přihlášeno 18 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 dítě a na hlavní prázdniny 2 děti
z MŠ Sněžné na dobu určitou.
Dvoutřídní základní školu v tomto školním roce navštěvovalo 14 žáků. V I. třídě probíhala
výuka 1. a 2. ročníku, ve II. třídě 3., 4. a 5. ročníku. ZO Fryšava byla základní škole pro
školní rok 2016/2017 udělena výjimka z počtu žáků.
1. roč.

2 žáci

2 chlapci

2. roč.

4 žáci

3 dívky, 1chlapec

3. roč.

3 žáci

2 dívky, 1 chlapec

4. roč.

3 žáci

2 chlapci, 1 dívka

5. roč.

2 žáci

2 dívky

Do školní družiny s odpoledním provozem od 11.10 do 15.30 hod. bylo zapsáno 14 žáků.
Ve školní jídelně se stravovali žáci MŠ, ZŠ a zaměstnanci školy.
Ad b/ Přehled oborů vzdělávání
Právnická osoba vykonávala činnost těchto škol a školských zařízení:
•
•
•
•

Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Mateřská škola poskytovala vzdělávání podle ŠVP PV Duhový svět, ZŠ podle ŠVP ZV
Barevná škola.ŠVP ZV je po přepracování platný od 1.9. 2016.

Ad c/ Personální zabezpečení školy
Pedagogičtí pracovníci
Součást
MŠ

Zařazení
učitelka
učitelka

Fyz. osoby Úvazek
1
0,83
1
0,82

ZŠ

ředitel
učitelka
učitelka
asistent
pedagoga
vychovatelka

1
1
1

1,0
1,0
0,409

Kvalifikace
kvalifikovaná
nekvalifikovaná (zástup za RD, učitelka
na RD a MD kvalifikovaná)
kvalifikovaný
kvalifikovaná
nekvalifikovaná

1
1

0,5
0.65

kvalifikovaná
kvalifikovaná

ŠD

Nepedagogičtí pracovníci
Součást
ŠJ
MŠ, ZŠ, ŠJ

Zařazení
vedoucí ŠJ
kuchařka
školnice
uklizečka

Fyz. osoby Úvazek
1
0,3
1,0
1
1,0

Pracovníci na DPČ (DPP)
učitelka ZŠ do 1.10
učitel nepovinného předmětu Náboženství
obsluha kotelny
správce sítě pro žáky
účetní (financována z rozpočtu obce)
Ad d/ Zápis k předškolnímu a základnímu vzdělávání
Zápis k předškolnímu vzdělávání se konal dne 11. května 2017. Pro školní rok 2017/2018
bylo k PV přijato 5 dětí.K 1.9. 2017 nastupují pouze 4 děti.Jedno z rodinných důvodů
nastupuje na jinou ZŠ.
Zápis k povinné školní docházce proběhl dne 11. dubna 2017. K základnímu vzdělávání bylo
přijato 5 žáků.K 1.9. 2017 nastupují pouze 4 žáci.Jedno z rodinných důvodů nastupuje na
jinou ZŠ.
Ad e/ Výsledky vzdělávání žáků
Předškolní vzdělávání ukončilo 6 dětí, 4 nastoupí k ZV na naši školu.
Všichni žáci ZŠ splnili cíle stanovené vzdělávacím programem a po ukončení ročníku
postupují do vyšších ročníků.

5. ročník ukončili 2 žáci. Na víceletá gymnázia nebyly podány přihlášky, 2 žáci přestupují na
II. stupeň ZŠ do Nového Města na Moravě. Dále přestupují z 2 .ročníku 1 žák na I.stupeň ZŠ
do Nového Města na Moravě a 1.žák na I.stupeň do Bzence.

Ad f/ Prevence sociálně patologických jevů
Školní vzdělávací programy vedou děti k sebepoznávání, ke spolupráci, ke schopnosti řešit
problémy a podílet se na tvorbě příznivého prostředí a životních podmínek,
a tím vytváří podmínky pro výchovně vzdělávací působení v oblasti prevence sociálně
patologických jevů.
Aktivity podporující prevenci škola zařazovala v rámci výuky, zájmové činnosti
i doplňkových programů. Děti jsou vedeny ke smysluplnému využití volného času, jsou jim
nabízeny zájmové aktivity (uvedeno níže).
Velký důraz je kladen na spolupráci s rodinami dětí, obcí i širokou veřejností. Děti již od
nejútlejšího věku zapojujeme do veřejně prospěšných a dobrovolnických aktivit
(ČistáVysočina – sběr papíru,72 hodin).
Preventivní program na škole vedla kvalifikovaná učitelka, která vystudovala Sociální
patologii a prevenci. Děti MŠ každý den zahajují společnou práci setkáním v komunitním
kruhu. Na ZŠ každý týden začíná společným setkáním dětí,třídní učitelky,asistentky pedagoga
a ředitele školy.
Děti se podílejí na tvorbě pravidel, společně vytvořená pravidla jsou vyvěšena, průběžně
s nimi pracujeme. Na škole jsou umístěny schránky důvěry, které jsou pravidelně
kontrolovány. Připomínky dětí i rodičů jsou řešeny okamžitě.
Ad g/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP
1. Koordinace logopedického vzdělání v Kraji Vysočina( SPC Březejc)
2. NIDV
-Čtenářská gramotnost / Metody a formy k rozvoji čtenářské gramotnosti
-Levák a jeho svět
3. Projekt MAP

-Pedagogická diagnostika učitele
4. NIDV
-Konzultace v rámci projektu Zjednodušeného vykazování(šablony)
Personální pozice v MŠ-chůva,školní asistent

5. ŠPZ/PPP Žďár nad Sázavou
-

Setkání výchovných poradců a metodiků školní prevence ( 2 x )

Projekt „ UČÍCÍ SE MALOTŘÍDKY“
3.ročník projektu
-úvodní setkání
-MŠ-čtenářská negramotnost
-Videotrénink
-Tandémová výuka
-Úvodní scrreening-MŠ a ZŠ

Ad h/ Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
Zapojení v projektech
Koordinace logopedického vzdělávání v Kraji Vysočina (SPC Březejc)
• Absolvování logopedického kurzu-logopedický pracovník na škole,
• metodická setkání, podpora, odborně vedené depistáže,
• otevřena pravidelná logopedické prevence na škole( logopedického koutek v MŠ,
zakoupení pomůcek, spolupráce s rodiči).

Moderní vesnické málotřídní školy (Vysočina Education Jihlava)
• vzdělávání pedagogů, profesní rozvoj v klíčových aktivitách: manažerské dovednosti,
využití ICT, vzdělávání v oblasti gramotností, moderní vzdělávání učitelek MŠ a
efektivní výchova a mezilidské vztahy),
• zvýšení kvality předškolního vzdělávání (především předškolní přípravy),
• zavádění získaných znalostí a dovedností do základního vzdělávání,
.

Recyklohraní
• podpora EVVO,
• vedení dětí ke zodpovědnému chování vůči prostředí, ve kterém žijí,
• získání pomůcek za nasbírané body.
Ovoce do škol
• podpora zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
• vytvoření správných stravovacích návyků ve výživě dětí,
• prevence proti dětské obezitě.
Aktivity školy
Aktivity ve spolupráci MŠ a ZŠ
• Společné akce MŠ a ZŠ v průběhu roku
• EVVO a primární prevence
• Logopedická prevence (vedená uč. ZŠ, depistáž SPC Březejc)
• Zájmová činnost – adaptace dětí MŠ na školní prostředí
• Předškolní příprava( seznamování přeškoláků se školním prostředím, “Škola
nanečisto”
•
•
•
•
•
•

Zápis do MŠ a ZŠ
Využívání prostor ZŠ - přístup k počítačům v Informačním centru (programy pro děti),
učebna pro výuku Tv
Dny otevřených dveří
Veřejně prospěšná činnost a dobrovolnické aktivity
Prezentace školy na veřejnosti – veřejná vystoupení (adventní,vítání občánků
ukončení školního roku)

Společné akce MŠ a ZŠ
• Školní divadelní představení ( J. Hrubec, divadlo Hradec Králové)
• Cirkusové minipředstavení
• Čarodějnický den
• Školní karneval
• Adventní jarmark

•

Policie ČR ve škole(ukázky policejní techniky)

Zájmové útvary
pro děti MŠ
• Předškoláček
• Počítačový kroužek pro předškoláky (výukové programy)
• Hrajeme si s angličtinou (starší děti MŠ)
pro žáky ZŠ
•
•

hudební kroužek
Dovedné ruce (rukodělný kroužek)

Další aktivity mateřské školy
• Návštěvy knihovny Fryšava
• Program knihovny Žďár nad Sázavou
Aktivity základní školy
V průběhu školního roku:
• Divadelní představení v Městském divadle Žďár nad Sázavou
• Návštěva výstav (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Mor.)
• Návštěvy v KMJS ve Žďáře nad Sázavou (besedy a knihovnické lekce, program
hudební knihovny)
• Návštěvy místní knihovny
• Plavecký výcvik ve Žďáře nad Sázavou
1. pololetí
• Mikulášská nadílka
• Vánoční jarmark
• BESIP Nové Město na Moravě- 1 den
2. pololetí
•
•
•
•
•
•
•

Prevence dětských úrazů – program KÚ Jihlava
Dopravní výchova (dopravní hřiště Nové Město na Mor., 1 výukový den)
Planeta Země 3000 ( Filipíny)
Recitační klání
Exkurze-stanice ZZS v Nvém Městě
SZŠ-Žďár/ukázky prvků I.pomoci a obsluhy pacienta-studenti 4.točníku
Exkurze do brněnského planetária

Spolupráce s rodiči:

Škola je zařazena na mapě aktivních škol se značkou „Rodiče vítáni“. Je otevřená nejen
rodičům, ale každému, kdo má zájem o informace, otevřenou komunikaci a spolupráci.
•
•
•
•

Schůzky rodičů
Školská rada
Neformální setkání (slavnostní zahájení a ukončení školního roku, setkání s rodiči
žáků při výuce, besídky apod.)
Klub Kaštánek – 1 x za měsíc pro rodiče s dětmi v MŠ

Škola pro děti, rodiče a veřejnost:
•
•
•
•
•
•
•

Aktivity spojené s projektem „Přírodní zahrada 2013 - uzavírání (podzim) a otevírání
zahrady - Čarodějnický den (jaro).
Rozsvěcení vánočního stromu-kulturní vystoupení
Den otevřených dveří.
– závěrečný výlet do Kunštátu
Kulturní vystoupení MŠ a ZŠ ( rozloučení s předškoláky a žáky 5. Ročníku-celoroční
projekt „Fryšavský kmen“).
Propůjčení učebny pro výuku Tv zájemcům z řad veřejnosti: oddíl stolního tenisu,
cvičení pro ženy (pilates a bodystyling).
Vítání občánků-kulturní vystoupení

Další prezentace školy na veřejnosti
•
•

Webové stránky školy (pravidelné aktualizace a zprávy o činnosti školy)
Organizace sběru starého papíru

Program EVVO
Činnosti:
• Začleňování vhodných témat EVVO do výuky
• Zapojení do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou
MŠMT (sběr baterií, drobného elektrozařízení a tonerů, účast v soutěžích a zapojení
do vyhlášených projektů)
• Třídění a sběr papíru
• Oslava Dne Země
•
•
•

Zapojení do programu „Čistá Vysočina“
Práce na úpravách přírodní zahrady
Školní výlety do přírody

Ad i/ Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Kontrola České školní inspekce ve školním roce 2016/2017 proběhla.Závěrečná zpráva ČŚI

je součástí výroční zprávy.

Ad j/ Základní údaje o hospodaření školy
Škola je příspěvkovou organizací, hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu
zřizovatele a z rozpočtu Kraje Vysočina.
Žádost o schválení výsledku hospodaření za rok 2016 byla předána zřizovateli spolu s účetní
závěrkou PO.Vše bylo následně schváleno.
Organizace nevykonávala žádnou výdělečnou činnost.
Ad l/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání škola nerealizuje.

Ad n/ Údaje o spolupráci s dalšími partnery
Partneři školy:
• Knihovna Fryšava pod Žákovou horou a městská knihovna v Novém Městě
• Farnost Fryšava pod Žákovou horou
• Kulturní výbor Fryšava pod Žákovou horou
•
•

Školy v regionu Nové Město na Moravě
Vysočina Education a NIDV Jihlava

Zpracoval : Mgr. Kamil Hübner

……………………………….
ředitel školy

Ve Fryšavě pod Žákovou horou dne 28. 8. 2017
Projednána a schválena Školskou radou dne 14.9. 2017

………………………………..
Ing.Blanka Kamenská

