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Závěr

Podle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládá ředitelka školy
tuto Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018.
Obsah zprávy je zpracován podle vyhlášky č.15/2005 Sb., § 7 odst.1 a – i
a odst. 2.

Část I.
Základní údaje o škole
Název školy:

Adresa školy:
IČ školy:
Telefonní kontakt:
Adresy pro dálkový přístup:
Webové stránky školy:
Zřizovatel školy:
Ředitel školy:
Vedoucí učitelka mateřské školy:
Složení školské rady:

Charakteristika školy:

Základní škola a Mateřská škola Čachrov, příspěvková
organizace
Čachrov 10, 339 01 Klatovy
69983615
378 609 311
e-mail: reditel@skolacachrov.cz
datová schránka: xz5usk2
www.skolacachrov.cz
Městys Čachrov
Mgr. Markéta Kotěšovcová
Libuše Rudolfová
Mgr. Michaela Baumlová, Ing. Josef Necuda, Barbora
Kalistová
Základní škola – kapacita 60 žáků
Mateřská škola – kapacita 14 dětí
Školní družina – kapacita 30 žáků
Školní jídelna – kapacita 130 strávníků

Poslední zařazení do sítě škol:

18. 9. 2009, pod č. j. 15351/2009-21

Charakteristika školy:
Základní škola v Čachrově je školou neúplnou poskytující pouze 1. stupeň základního
vzdělávání (1. až 5. ročník) a v roce 2017/18 byla organizována jako dvojtřídní s jedním
oddělením školní družiny. Mateřská škola byla organizována jako jednotřídní.

Základní škola:
Počty žáků v jednotlivých ročnících a třídách k 1. 2. 2018:
I. třída:
1. ročník: 7 žáků (5 chlapců a 2 dívky) a 13 žáků v režimu individuálního vzdělávání podle §
41 školského zákona
2. ročník: 5 žáků (2 chlapci a 3 dívky), z toho 1 žák se SVP, a 2 žáci v režimu individuálního
vzdělávání podle § 41 školského zákona
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Rybová
Asistentka pedagoga: Bc. Veronika Beranová

II. třída:
3. ročník: 3 (2 chlapci a 1 dívka)
4. ročník: 4 (2 chlapci a 2 dívky), z toho 1 žák se SVP, a 2 žáci v režimu individuálního
vzdělávání podle § 41 školského zákona
5. ročník: 1 (1 chlapec)
Třídní učitelka: Mgr. Michaela Baumlová
Asistentka pedagoga: Mgr. Helena Dlouhá

Žáků školy celkem:
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Školní rok 2018/19 začíná škola se 45 žáky, z toho 3 se SVP a 21 podle § 41 školského
zákona (individuální vzdělávání).

Mateřská škola:
1 třída s 11 dětmi a 20 dětmi v režimu individuálního vzdělávání podle § 34b školského
zákona.
Vedoucí učitelka: p. Libuše Rudolfová
Učitelka: p. Taťána Zemanová

Školní rok 2018/19 začíná MŠ s 10 dětmi a 8 dětmi v režimu individuálního vzdělávání podle
§ 34b školského zákona. 10.10. se do kolektivu připojí čerstvě dvouletá (již zapsaná) dívenka.

Školní družina: 20 žáků
Vychovatelka: Mgr. Lenka Rybová
Školní jídelna:
Vedoucí školní jídelny: p. Alena Rendlová
Pomocná kuchařka: p. Pavla Brůhová
Všichni žáci i celý pedagogický sbor se ve škole stravují. Jako VHČ jídelna vydá cca 10
obědů denně cizím strávníkům. Pro MŠ připravuje ŠJ celodenní stravování (dopolední
svačina – oběd – odpolední svačina) v počtu 10 porcí denně pro děti a 1 – 2 pro učitelky MŠ.
V jídelně byl v květnu 2018 zaveden ve zkušebním režimu inkasní systém strhávání úhrad za
obědy. Systém se osvědčil, ŠJ v něm bude pokračovat.

Výchova a vzdělávání:

Žáci byli vzděláváni ve čtyřech předmětech, v nichž jsou integrovány všechny oblasti
popsané v RVP ZV. Spojování předmětů a vyvozování mezipředmětových vztahů považujeme
za klíčové pro rozvoj žáků a plnohodnotnou práci pedagoga. Ve škole téměř není používána
frontální výuka (výklad učitele), zato je zastoupena široká plejáda výukových metod různých
kategorií. Namátkou jmenuji: metody asociační, brainstorming, tematická výuka, čtenářská
dílna, práce ve dvojicích, vzájemné učení, myšlenková mapa, RWCT (čtením a psaním ke

kritickému myšlení), samostatná práce, skupinová práce, výukový plakát, hodnotové
vyučování, činnostní učení, diskuze, Hejného matematika…
Od 1. ročníku se vyučoval anglický jazyk - v 1. a 2. ročníku (třída I.) 2 hodiny týdně, od 3.
ročníku 3 hodiny týdně.
Důležitou součástí vzdělávání je (sebe)hodnocení, které probíhá různými metodami prakticky
každý den. K hodnocení pokroku za větší časové celky nevyužíváme klasifikace, ale
hodnocení slovního s důrazem na formativnost a suportivnost (zdůraznění dobrého, ne chyb,
úvaha, co příště mohu udělat jinak a lépe).
Školu nenavštěvuje žádný žák s velmi slabým prospěchem, nebylo uloženo žádné kázeňské
opatření ani nebyla udělena pochvala.
Žáci se vzdělávali podle platných učebnic pro 1. – 5. ročník, schválených MŠMT – ČR.
Učitelky postupovaly podle měsíčních tematických plánů a týdenních plánů, které během
pondělka dostávali žáci vytištěné a rodiče si je mohli stáhnout z webových stránek školy.
Součástí týdenního plánu bylo i sebehodnocení žáka.

Výhled: Pro školní rok 2018 / 19 zavádíme pro každého žáka (mimo IV1) knížku Hodnocení
a sebehodnocení žáka, kde je této důležité součásti vzdělávacího procesu jednotlivce
věnována velká pozornost. Kromě toho slouží kniha pro zapisování omluvenek absencí žáků z
vyučování, k poznámkám o domácích úkolech, k zapisování částek k úhradě za obědy, pokud
rodiče nedali souhlas s inkasem, a pro další sdělení školy.

Dbáme na zdravý životní styl nejen podporováním zdravé stravy a pohybu, ale i vytvářením
vlídného a bezpečného klimatu školy.

Ve škole nejsou provozovány zájmové kroužky, protože většina žáků odjíždí ve 14:00 hodin
autobusem do Klatov. Spádoví žáci navštěvující odpolední družinu byli 4.

Z 5. ročníku odešel na 2. stupeň ZŠ 1 žák – do ZŠ Strážov.

Během školního roku se uskutečnilo několik spontánních i organizovaných setkání se žáky
v režimu individuálního vzdělávání. Ti se buď zapojili do výuky ve třídě, nebo byli
1

IV = režim individuálního vzdělávání podle § 41 školského zákona

individuálně přezkoušeni (nebo obojí). Nebyly shledány žádné závažné nedostatky (nesplnění
očekávaných výstupů) v jejich školní práci ani v práci jejich vzdělavatelů. Samotní žáci
hodnotili setkání pozitivně, prvňáčci ocenili novou zkušenost zapojení se do třídního
kolektivu.

Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
(v souladu se zápisem ve školském rejstříku)

MŠ: 1 třída

počet dětí - 11

ZŠ: 2 třídy, 5 ročníků

počet žáků - 37

ŠD: 1 oddělení

počet žáků - 20

Základní vzdělávání

Školní vzdělávací program Zkoumej svět,
najdi sebe / Explore the World, Find Yourself

Předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání

Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové
vzdělávání

Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Zaměstnanci školy
Pedagogičtí zaměstnanci
Nepedagogičtí zaměstnanci

Počet fyzických osob
5 v ZŠ
2 v MŠ
3
školník na DPČ

Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní a předškolní docházce,
k docházce do mateřské školy pro šk. rok 2018 / 19
a) Základní škola
Kapacita
školy

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu školy

Z toho počet žáků v
režimu IV

Počet přijatých
žáků

60

10

8

4

10

Všichni žáci zapsaní v režimu IV plnili povinnou školní docházku podle § 41 školského
zákona.
b) Mateřská škola
Kapacita
školy

Počet
zapsaných
dětí

Z toho počet dětí
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet dětí v režimu
IV (povinná
předškolní
docházka)

Počet přijatých
dětí

14

2

0

14*

2

Všechny děti zapsané v režimu IV plnili povinné předškolní vzdělávání podle § 34b
školského zákona.
* K 1.9.2018 šest dětí přestoupilo do nově akreditované Lesní MŠ Medvíďata v Plzni.
Zápis se konal odděleně pro MŠ a ZŠ v zákonem stanovených termínech. Zápis budoucích
prvňáčků prolínalo téma Rodina. Děti si domů na památku odnesly svou fotografii
v rámečcích, které jim vyrobili žáci školy.

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Ročník

Počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

1.

7 + 13 v IV

20

0

0

2.

5 + 2 v IV

7

0

0

Prospělo

Neprospělo

3.

3

3

0

0

4.

4 + 2 v IV

1

5

0

5.

1

0

1

0

6

0

Celkem za 1
st.

37

31

b) Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků

Celkem hodin

Průměr na 1 žáka

0

0

0

Část VI.
Údaje o prevenci rizikových projevů chování
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence

Počet
akcí

Počet zúčastněných
žáků

pedagog
ů

Beseda s příslušníky Policie ČR

1

20

2

Beseda s policejní mluvčí

1

20

4

Semináře pedagogů – Setkání metodiků prevence

1

0

1

Práce se třídami – multikulturalita, občanství;
hodnotové vzdělávání

2

20 + 20

5+5

Spaní ve škole s doprovodným programem

1

19

3

Minimální preventivní program ani Školní preventivní strategie nebyly mým předchůdcem
zpracovány. V současné době na vytvoření obou povinných dokumentů pracuji.

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací oblast

Název kurzu

Psychologie, rozvoj osobnosti dítěte,
žáka

Didaktiky a metodiky

Principy nezraňující komunikace ve škole
Cesty spolu – spolupráce asistenta
pedagoga a učitele
Sfumato (splývavé čtení) aneb čtení pro
všechny děti
RWCT – Čtením a psaním ke kritickému
myšlení
Alternativní a suportivní způsoby
vyučování
Letní škola Hejného matematiky
Setkání s Hejného metodou
Dva dny s didaktikou matematiky
Učitel koučem - koučovací styl vedení
žáků

Rozvoj osobnosti učitele
ICT, počítače, interaktivní tabule

Výuka s iPady
Jak se žije malotřídkám 2018
GDPR pro ředitele

Manažerské a řídící techniky

Slovní hodnocení prakticky
Jak na hodnocení, aby dávalo smysl

Hodnocení

Celkem pedagogů: 7 (5 v ZŠ a 2 v MŠ)
Je využívána nabídka akcí KCVJŠ Plzeň, NIDV Plzeň, MAS Pošumaví, H – mat o.p.s. a
mnoha dalších organizátorů, jejichž akce mají vynikající odbornou i organizační úroveň.
Některé kurzy neměly akreditaci MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, což ovšem jejich odbornou úroveň nesnižuje.
V podmínkách málotřídní školy se jedné akce může zúčastnit většinou pouze jeden pedagog,
ale dochází ke sdílení nových poznatků ve sborovně.

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Všech akcí pořádaných pro naše žáky v rámci vyučování se mohou zúčastnit i rodiče. U
mnoha akcí nám nevadí (a oceníme) přítomnost zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.

- Výlet na hrad Velhartice – účast několika rodičů
- Vánoční besídka v kostele v Čachrově – velice podařené předvánoční zastavení, které
naplnilo místní kostel do posledního místa
- Maškarní karneval v místní tělocvičně s živou hudbou
- Beseda s policejní mluvčí
- Divadlo pana Pohody – v MŠ i pro žáky školy
- Nitro počítače, notebooku a mobilu – destruktivně tvořivá dílna, při které vznikly originální
módní doplňky (brože, přívěsky, náušnice z počítačových komponentů)
- Den otevřených dveří
- Ukliďme svět, ukliďme Česko
- Divadelní představení v SDS Klatovy – i školkové děti
- Setkání s ozoboty – praktická dílna vedená výzkumným pracovníkem FAV ZČU Plzeň
- Keramická dílna – výrobek pro maminky ke Dni matek
- Den Země – environmentální výchova v areálu SŠZP Klatovy
- Stolní a společenské hry v DDM
- Sokolnické ukázky na školním hřišti – i pro děti v MŠ
- vydání Čachrovského čtení (nejen) pro rodiče budoucích prvňáčků
- Tematický den Německo s rodilými mluvčími
- Otevřená hodina Hejného matematiky
- Tematický den Husité s povídáním faráře Církve československé husitské
- Den dětí – promítání regionální pohádky O kouzelném jablku s následnou diskuzí s tvůrci
- Školní výlet na hrad Švihov – komentovaná prohlídka hradu, divadelní představení a tvořivá
dílna
- dětské divadelní představení v angličtině (3 pohádky)
- prohlídka biologické laboratoře a beseda o zvířatech tam chovaných, základy zacházení s
mikroskopem
- ukázková lekce Hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney – téma Laskavec
- Noc s Andersenem – přespání ve škole s programem na téma Rychlé šípy
- Zdravá pětka – povídání a ochutnávka zdravých potravin.

Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
a) inspekční činnost provedena ČŠI
Tato kontrola nebyla v letošním školním roce provedena

b) kontrolní činnost provedena ČŠI
Tato kontrola nebyla v letošním školním roce provedena

c) kontrola provedena KÚ PK
Tato kontrola nebyla v letošním školním roce provedena

d) další kontroly (např. BOZP apod.)
KONTROLA VZP
Termín: 21. 8. 2018
Kontrolní zjištění: bez závad, chyb či porušení.

Část X.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního
rozpočtu
Přímé neinvestiční výdaje celkem
z toho prostředky na platy
Limit počtu zaměstnanců

2 940 733 Kč
2 120 088 Kč
6.44

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
Dotace zřizovatele

1 100 000 Kč

Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola nebyla zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu.

Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Akce pořádané školou

Délka

Ukázková lekce Hodnotového vzdělávání podle
sestry Cyril Mooney s komentářem

Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků
(dětí)

pedago
gů

ostatní
(rodiče)

90 + 90
minut

20

5

4

Promítání filmu Cesty úniku poskytnutého
Člověkem v tísni s diskuzí (lidskoprávní tematika,
souč. Čína)

90
minut

0

3

3

Otevřená hodina Hejného matematiky s rozborem
a vyhodnocením

90 + 90
minut

12

7

1

Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola neměla k dispozici žádné finanční prostředky z cizích zdrojů.

Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Organizace, s e kterou PO
spolupracuje (HZS,
městská policie, střední
školy....)

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího
procesu

Policie ČR

Preventivní program

20 + 20
(konalo se 2x)

Gymnázium J. Vrchlického
Klatovy

Péče o zvířata chovaná v tamní biologické
laboratoři, prohlídka laboratoře, práce s
mikroskopem

20

MAS Pošumaví

Ukázkové hodiny Hejného matematiky a
Hodnotového vzdělávání

12 + 20

MAS Pošumaví + Střední
škola zemědělská a
potravinářská Klatovy

Den Země – různorodá témata týkající se
rostlinstva a živočišstva naší planety, ochrany
životního prostředí, zacházení s odpady,
rostlinné výroby, farmaření...

20

Počet
zúčastněných
žáků (dětí)

Část XV.
Zpráva o činnosti mateřské školy
V září 2017 bylo do MŠ zapsáno 11 dětí. Průměrná docházka za školní rok byla
9,1 dětí dopoledne, tj. 73,6⁒ a 4,7 dětí odpoledne. MŠ navštěvují děti ze tří osad:
Z Čachrova 5 dětí, z Jesení 2 děti a z Kunkovic 4 děti. Jedná se o 6 chlapců a 5
dívek. Během školního roku se stav dětí nezměnil.
MŠ podporuje kvalitní vztahy mezi dětmi, duševní pohodu a psychickou
zdatnost, využívání všech smyslů k poznávání. Učení hrou.
Akce:

- Vítání čachrovských občánků – připravujeme vystoupení (říkanky, písničky)
- Mikulášská návštěva a nadílka
- Oslava Vánoc - besídka pro rodiče
- besídka pro školáky
- společná besídka se ZŠ v kostele pro veřejnost
- rozloučení s Vánocemi – návštěva kostela na Tři krále
- Maškarní karneval
- Oslava Velikonoc – chodíme Čachrovem po koledě
- Besídka k svátku maminek
- školní výlet na hrad Velhartice
- 2x návštěva Muzea železničních drezín
- Divadlo v MŠ – p. Pohoda
- 2x návštěva solné jeskyně
- 2x plavání v krytém bazénu v Klatovech
- 2x návštěva muzea v Klatovech
- Návštěva PASK
- Návštěva stanice profesionálních hasičů
- Vyšetření očí společností PRIMA VIZUS
- Dravci na hřišti školy – akce se ZŠ
- Návštěva klatovského divadla – 5 představení
- Pečeme perníčky v MŠ – 2x
- Loučení s předškoláky – pasování
Výhled na školní rok 2018/19: Zintenzivnit vztahy a spolupráci se ZŠ, 1x týdně
výuka angličtiny v prostorách ZŠ.

Část XVI.
Závěr

Všichni pracovníci školy se snaží o bezchybný a plynulý chod školy, plní jim svěřené úkoly,
dále se vzdělávají a rozvíjejí a vychází vstříc požadavkům na moderní a bezpečné vzdělávání.
Všichni zúčastnění mají zájem o zapojení rodičů do chodu školy a o spolupráci školy
s veřejností a občany.
Žáci jsou vedeni k aktivnímu životu, k chápání současnosti v její komplexnosti i pozitivnímu
přístupu k životu a vzdělávání.

Zpracovala dne 20. září 2018

Mgr. Markéta Kotěšovcová

………………………………….
ředitelka školy

Na vědomí:

Městys Čachrov

Školská rada při ZŠ a MŠ Čachrov

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě a poradě zaměstnanců školy dne 21.9.
2018
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne ……………………..
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