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1.Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ vznikla 1.1.2003
sloučením ZŠ a MŠ. Zřizovatelem je Obec Čisovice.
Organizační členění - základní škola
- mateřská škola
- školní družina
- školní jídelna

Škola je právním subjektem.
Ředitelka školy je Mgr. Lenka Hejnicová.
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Škola leží na okraji obce Čisovice.
Základní škola je dvojtřídní. Od školního roku 2004 – 2005 ji navštěvují děti od 1. do
5. ročníku. Má 2 učebny, malou tělocvičnu, počítačovou učebnu, kabinet. Mateřská škola je
od roku 2014 trojtřídní. Školní družina měla ve školním roce 2014/2015 jedno oddělení.
Součástí školy je i školní jídelna. Ke škole patří rozlehlá zahrada. Její součástí je víceúčelové
sportovní a dětské hřiště.
Od roku 2005 funguje při škole školská rada.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

POČÍTAČOVÁ UČEBNA

TĚLOCVIČNA

Školní rok 2014/2015
Základní škola
Třída

Ročník

Počet žáků

I.

1.

5

3

II.

2.

1.pol.10/ 2.pol. 9

3.

5

4.

4

5.

0

Mateřská škola
I.třída

19 dětí

II. třída

18 dětí

III. třída

14dětí

I. oddělení

24 žáků/ 23 žáků

II. oddělení

0

Školní družina

2. Přehled učebních plánů
Ve školním roce 2014/2015 probíhala výuka v 1. až 4. ročníku ZŠ podle školního
vzdělávacího programu „Malá škola“. Ve škole byli integrovaní 2 žáci se SVP.
V mateřské škole se pracovalo podle školního vzdělávacího programu s názvem
,, Já, my a svět kolem nás“.
Program vycházel z konkrétních podmínek trojtřídní MŠ.
Pracovalo se podle tematických celků. Přihlíželo se k věkovému složení dětí i k individuální
úrovni rozvíjení osobnosti každého dítěte. Pro předškoláky probíhal pod vedením paní
učitelky Rubešové kroužek rozvoje grafomotoriky.

3. Údaje o pracovnících
Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné
a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.).
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Pracovní zařazení

Pedagogická a odborná kvalifikace učitelů, vychovatelů
Vyučení (obor)

Odborné ( VŠ, ÚSO) Pedagogické vzdělání

Ředitelka/ učitelka

VŠ (PdF)

Učitelka

SŠ - gymnázium

Učitelka

SŠ - gymnázium

Učitelství ZŠ

Předškolní a
Učitelka

VOŠ

mimoškolní pedagogika

Učitelka

SŠ pedagogická

Učitelství v MŠ
Učit. všeob. vzd.

Učitelka

VŠ (FF)

předmětů
Pedagogika předšk.

Učitelka

VŠ (PdF)

Učitelka

SŠ - gymnázium

Vychovatelka/ učitelka

SŠ pedagogická

věku
Vychovatelství

Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků a odborné způsobilosti
Pracovní zařazení

Vyučení (obor)

Odborné ( VŠ, ÚSO)

Kuchařka

SOU kuchařka

Kuchařka

SOU kuchařka

Školnice / kuchařka

SOU prodavačka
ZŠ

Uklízečka

Průměrný věk

jiné (základní)

- ped.pracovníků – 48,7 roků
- neped. pracovníků – 45,0 roků

Délka pedag. praxe

- průměr 21,2 let

4. Zápis k povinné školní docházce, zápis do MŠ
Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl v únoru. K zápisu se dostavilo 24 dětí, zapsáno bylo
20 dětí, byly uděleny 4 odklady povinné školní docházky. 2 děti byly před nástupem do školy
přehlášeny na jinou školu.
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Řádný zápis do MŠ proběhl v březnu. Od 1. září 2014 bylo přijato 22 dětí.
Při přijímání dětí do MŠ se postupovalo podle předem vypsaných kritérií.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ
23 žáků postupuje do vyššího ročníku.
Z chování byli všichni žáci hodnoceni stupněm 1.
Ročník

Počet

Prospělo s

žáků

vyznamenání

Prospělo

Neprospělo

Opakují

Omluvené

Neomlu-

hodiny

vené

m
počet

hodiny
%

počet

%

počet

%

počet

%

Průměr na

počet

žáka
1.

5

5

100

0

0

0

0

0

0

98,6

0

2.

9

9

100

0

0

0

0

0

0

74,4

0

3.

5

5

100

0

0

0

0

0

0

100,2

0

4.

4

2

50

2

50

0

0

0

0

118,0

0

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

celkem

23

21

0

0

0

0

97,8

0
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali školení /školská legislativa, námětové
semináře, metodika výuky, psychomotorické hry, kurzy výtvarných technik, hudební
seminář/, jedna vyučující studuje učitelství pro I. stupeň ZŠ. Ředitelka školy absolvovala
funkční studium pro ředitele škol. Pracovníci školy se zúčastnili vzdělávacího programu
Zdravá abeceda.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
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V tomto školním roce pokračoval na škole projekt EU peníze školám. V projektu byly
vytvořeny nové sady digitálních učebních materiálů, které byly ověřeny ve výuce. Byly
zakoupeny 2 tabule s interaktivními dataprojektory, vizualizérem, dokoupen notebook a
drobné technické vybavení do počítačové učebny.
Ve škol. roce 2014/2015 probíhaly v ZŠ a MŠ kroužky angličtiny, pilates, keramiky,
kroužek šikovných rukou a rytmiky.
Děti se zúčastňovaly různých výtvarných soutěží. Škola se rovněž zapojila do řady
charitativních sbírek (nově např. Den boje proti rakovině).
Škola pravidelně informuje o své činnosti v Čisovických novinách.

7.1 Akce ZŠ
Září
* projekt „Motýl“
Říjen
* zahájení činnosti kroužků
* projekt „Motýl“
* projekt „72 hodin“ - brigáda na školní zahradě
* návštěva ZOO Praha – adopce outloně váhavého
* projekt „Co vaří podzim“
* Dendrologická zahrada v Průhonicích – environmentální vzdělávací program
* projekt „Hurá do Opery!“ – Procházka operou
* fotografování
* návštěva předškoláků z MŠ v ZŠ
- kurz bruslení
- sběr kaštanů a lesních plodů
Listopad
* podzimní tvoření
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* příprava vánoční besídky
* kurz bruslení
Prosinec
* kurz bruslení
* divadelní představení Vánoční koleda – divadlo Gong Praha
* tvořivé dílny „Čertovské hrátky“
* Vánoční besídka
Leden
* projekt „Hurá do Opery!“ – Česká opera
Únor
* kurz lyžování
* projekt „Hurá do Opery!“ – Německá opera
* nakládání s odpadem
* orthopedický screaning
Březen
* výstava Lega - Beroun
* preventivní program „Veselé zoubky“
* projekt „Hurá do Opery!“ – Jak se dělá balet
* kurz plavání
Duben
* jarní tvoření
* návštěva kamarádů v MŠ
* projekt „Staroměstský orloj“
* beseda se spisovatelem – O.Hník
* ekologický pořad – Hovory se zvířaty
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* kurz plavání
Květen
* projekt „Hurá do Opery!“ – Italská opera
* procházka starou Prahou
* projekt „Domov“
* sférické kino – pořad o podmořském světě korálových útesů
* ukončení činnosti kroužků
Červen
* Den dětí
* projekt „Ovoce do škol“
* projekt „Hurá do Opery!“ – Francouzská opera
* výlet do Tábora – 600.výročí upálení Mistra Jana Husa
* turistický výlet po hřebenech Brd
* přespání ve škole – akce ŠD

7.2 Akce MŠ
PLÁN AKCÍ MŠ 2014 – 2015
Září



25.9. v 17 hodin - úvodní schůzka s rodiči
Tajemství motýlího života

Říjen








zahájení činnosti kroužků
2.10. angličtina pro přihlášená Slůňata a Veverky
3.10. v 9 hod divadlo Krab - ,,Žábák Žak a rak Jak“
6.10. Pilates – pro přihlášené
8.10. a 22.10. Šikovné ruce – pro přihlášené
15.10. keramika – pro přihlášené
16.10. – předškoláci – celodenní výlet – dendrologická zahrada
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22.10. od 8.00 hod fotografování
23.10. v 16 hodin – Lvíčata – pásmo písní na Vítání občánků (OÚ)
23.10. angličtina předškoláci

Listopad











podzimní tvoření
4.11. 14.00 – 16.00 hod Den krásy pro maminky s Mary Kay - ! Pro nedostatečný
počet zájemců byla akce zrušena !
12.11. 10.30 hod hudební program – Písničky z pohádek
13.11. 17.00 hod Přednáška Mgr. Vlkové pro rodiče předškoláků ! Pro nedostatečný
počet zájemců byla akce zrušena !
příprava na zimní besídku
kroužky dle rozpisu
12.11. keramika (pro přihlášené)
19.11. 8 hod návštěva paní logopedky, vyšetření artikulace dětí ve věku od 4 let na
základě písemného souhlasu rodičů (formulář bude k dispozici v MŠ)
19.11. kroužek Šikovné ruce
Kurz bruslení pro předškoláky 6.11., 13.11., 20.11., 28.11. a 4.12.2014



návštěva v ZŠ – třetí třída se půjde podívat na své kamarády

Prosinec










3.12. Čertovské hrátky
3.12. kroužek Šikovné ruce
6.12. Zimní besídka v sále OÚ Čisovice začne prodejními trhy v 15.30 hod. Následuje
vystoupení dětí cca od 16 hodin
8.12. v 8.45 hod divadlo Krab ,,Vánoční pohádka“
8.12. v 16 hodin - Vystoupení Lvíčat v kulturním sále OÚ Čisovice (vystoupení pro
seniory z našeho regionu)
10.12. keramika (pro přihlášené)
17.12. Vánoční nadílka v MŠ
17.12. kroužek Šikovné ruce
19.12. DOPOLENÍ výlet - Veverky, Slůňata i Lvíčata – Čechova stodola – vánoční
dílna

Leden





Paní učitelka z 1.třídy půjde navštívit předškoláky
14.1. kroužek Šikovné ruce
21.1. kroužek Šikovné ruce
23.1. 10.30 hod – divadlo ,,Plecha a Neplecha v lese“
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Únor









začínají kroužky 2. pololetí
kurz lyžování 2.2. – 6.2. 2015
4.2. kroužek Šikovné ruce
Masopustní zpívání
12.2. od 8 hod. Orientační vyšetření plosky nohy (vyšetření na základě písemného
souhlasu rodičů, k vyzvednutí u pí.učitelek)
13.2. Čechova stodola – Masopust – dopolední program, odjezd v 8 hodin, s sebou pití
v batůžku. Svačinu zajišťuje MŠ
18.2. kroužek Šikovné ruce
27.2. karneval v MŠ

Březen








2.3. divadlo V kufru ,,O tygříkovi"
4.3. vzdělávací program pro předškoláky a děti ZŠ na téma TŘÍDĚNÍ ODPADU
návštěva mláďátek
Šikovné ruce 4.3. a 18.3.
16.3. výchovný program pro předškoláky a děti ZŠ - Zdravé zoubky
kurz plavání 18.3. - 15.4.
25.3. Keramika

Duben












Velikonoční tvoření
10.4. divadlo V kufru ,,O zvědavém slůněti"
Návštěva kamarádů z 1.třídy
Fotografování 13.4.
kurz plavání 18.3. - 15.4.
21.4. v 8 hodin VYŠETŘENÍ ZRAKU (pro přihlášené)
21.4. Hovory se zvířaty - výukový program pro předškoláky a děti ZŠ
21.4. Návštěva farmy - dopoledne - Slůňata a Veverky
29.4. v 9 hod divadlo Krab ,,Obr Fin"
Šikovné ruce - 1., 15., 29.4.
Keramika 22.4.

Květen








výroba dárku ke svátku matek
besídka 19.5. od 16 hodin
22.5. Hornické muzeum Příbram - Slůňata a Lvíčata - odjezd 8.30 hod, návrat cca
12.30 hod. S sebou: pláštěnku, pití, batůžek (svačinu a oběd zajišťuje MŠ)
Šikovné ruce 13. a 27.5.
keramika 20.5.
25.5. Sférické kino - Mořský svět
28.5. Vystoupení na Vítání občánků - Lvíčata 16.00 - 16.30 hod – zrušeno pro
nemoc!!!
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ukončení činnosti kroužků



Červen






1. a 8.6. náhradní lekce Pilates
11.6. poslední hodina Angličtiny - předškoláci
15.6. odjezd autobusu od školky v 7.45 hod - Divadlo Příbram - Princezna se zlatou
hvězdou na čele, návrat na oběd, svačinu a pitný režim zajistí MŠ.
16.6. 4. ročník – Olympiáda s MŠ Klínec
23.6. zkouška předškoláka – loučení s kamarády, kteří odcházejí do 1.třídy

Vypracovala: Mgr. Žaneta Rubešová
Schválila: Mgr. Lenka Hejnicová

Během celého školního roku se opět sbíral starý papír, škola pomáhala v řadě
charitativních sbírek.
V průběhu roku probíhaly různé školní soutěže, sportovní soutěže, byly promítány
vzdělávací filmy. V rámci výuky v ZŠ byly s dětmi uskutečňovány pokusy a projekty.
Rodiče měli možnost navštívit pedagogy v ZŠ i v MŠ a jednotlivé problémy společně
řešit. Škola spolupracovala s PPP. Na naší škole byli ve školním roce 2014/2015 integrováni
2 žáci s individuálním vzdělávacím plánem.
Otázce sledování sociálně patologických jevů byla věnována náležitá pozornost. U dětí
naší školy jsme se nesetkali s žádnými problémy týkajícími se zneužívání drog. Pokračovali
jsme v programu protidrogové prevence, prevence kriminality a dalších sociál. patolog. jevů.
Školním metodikem prevence a výchovným poradcem byla ve školním roce 2014/2015
ředitelka školy. Škola se zaměřila na protidrogovou prevenci a podporu žáků při přechodu
z MŠ do 1.třídy ZŠ a dále z I.třídy do II. Do II.třídy přišli 2 žáci z jiných škol, zaměřili jsme
se i na jejich bezproblémový přechod na málotřídní školu.

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
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Ve školním roce 2014/15 nebyla nahlášena kontrola ČŠI. Na škole proběhla kontrola
z KHS a OSSZ. V obou případech proběhla kontrola bez problémů, nebyly zjištěny
nedostatky.

9. Základní údaje o hospodaření školy – rok 2014
a/ příjmy
b/ výdaje
viz. příloha
c/ informace o výsledcích kontrol hospodaření
Kontroly hospodaření prováděl finanční výbor OZ Obce Čisovice průběžně během
celého roku.
Finanční prostředky SR pokryly základní potřebu v oblasti osobních nákladů. Na
nákup potřebných učebních pomůcek a didaktických hraček měla škola dostatek finančních
prostředků díky vstřícnému přístupu zřizovatele. Celkové disponibilní finanční zdroje
umožnily plynulý chod školy a zlepšení materiálních podmínek pro realizaci ŠVP.
V průběhu roku se částečně nově vybavila školní kuchyně, v létě zřizovatel
zafinancoval rekonstrukci školní kuchyně a školní jídelny.

10. Spolupráce s odborovou organizací
Škola spolupracuje s odborovou organizací, která na škole působí již řadu let.

11. Zhodnocení a závěr
Ve školním roce 2014/2015 se navázalo na práci z minulých let, proběhlo několik
dílčích změn v organizaci a práci jednotlivých úseků školy. Podařilo se zastavit úbytek žáků,
který nastal ve školním roce 2013/2014.
Mateřská škola pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu „Já, my a
svět kolem nás“, který je uzpůsoben pro potřeby trojtřídní MŠ a různému věku dětí.
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Stejně jako v předešlých letech jsme naráželi na přesahující poptávku po přijetí dítěte
do MŠ, proto zřizovatel umožnil přestavbu a v budově ZŠ vznikla další třída MŠ. Tím jsme
docílili navýšení kapacity na 51 dětí v MŠ.
Třídy MŠ jsou plně vybaveny novým nábytkem, pomůckami i hračkami.
ZŠ navštěvovalo v I. pololetí 24 žáků 1. – 4.ročníku, kteří byli rozděleni do 2 tříd. I.
třídu navštěvovali žáci 1. a 2. roč., II. třídu žáci 3. a 4. ročníku.

Ve druhém pololetí ZŠ

navštěvovalo 23 žáků. Škola žádala o výjimku z počtu žáků, které bylo vyhověno.
V činnostech se ZŠ zaměřovala především na zkvalitnění forem práce na málotřídní
škole, na zajištění kvalitního pedagogického sboru, na významu postavení školy v obci, na
utváření zdravého životního stylu (zapojení do projektu Zdravá abeceda), vhodného využívání
volného času dětí. V jednotlivých ročnících probíhala výuka dle školního vzdělávacího
programu „Malá škola“, který je zaměřený na přírodu a na potřeby málotřídek.
U dětí jsme se snažili rozvíjet samostatné myšlení, tvořivost a úspěšné vypořádání se
s náročnými úkoly, aktivní přístup k práci, pocit odpovědnosti, udržování dobrých vztahů a
snahu pomáhat si. Zaměřili jsme se i na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality.
Cíle a úkoly výchovně vzdělávací práce byly po celý školní rok průběžně plněny.
Hodnocení probíhalo na pedagogických radách. Snažili jsme se o zajištění podmínek pro
vhodné využití volného času dětí. Děti měly možnost navštěvovat před i po vyučování školní
družinu, což většina dětí využívala, a vybrat si z nabídky zájmových kroužků.
Školní družina rozšířila svoji činnost na ranní dobu, od 7 hodin do začátku vyučování.
Odpolední provozní doba MŠ a ŠD byla prodloužena do 16:30.
Děti měly možnost vybrat si z několika kroužků, a to v ZŠ, ŠD i v MŠ. Podílely se na
výzdobě školy, pomáhaly udržovat okolí školy, nacvičovaly programy na vánoční besídku a
besídku k Svátku matek.
Ve volném čase hrály některé děti kopanou ve sportovních oddílech, některé děti se
zapojily do práce v kroužku mladých hasičů aj.
Aprobovanost pedagogů byla průběžně řešena. Všichni vyučující se dále vzdělávají,
navštěvují různé kurzy, semináře a školení.
Nadále velmi dobře probíhala spolupráce se zřizovatelem, Obcí Čisovice. Ve škole se
prováděly různé nutné opravy, v létě se uskutečnila částečná rekonstrukce školní kuchyně a
školní jídelna. Rozvíjela se spolupráce s rodiči (např. i v péči o školní zahradu) a s různými
zájmovými organizacemi v obci.

14

V Čisovicích 27.8.2015
Mgr. Lenka Hejnicová
ředitelka školy

Zprávu zpracovala: Mgr. Ž. Rubešová a Mgr. L. Hejnicová
Projednáno a schváleno školskou radou dne 27.8.2015.

Příloha:
Rozpočet školy
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