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1.

Zdkladnf rtdaje o Skole
Zilkladni Skola, Vodftany, nem. 5. kv6tna 104

Ndzev Skoly:
I de

ntifikator zaiize

rco
Sidlo Skoly:
Ziizovatel Skoly:
pravnf forma:
Reditel Skoly:

n i:

600 022 617
70520208
ndm6stf 5. kvEtna 104111,389 01 Vodfrany
tel.: 383 382 624 e-mail: zs-5kvetna@vodnany.cz
Krajskf (iad - Jihoceski kraj
piisp6vkov6 organi zace
tvtgr. Sarfa Piklov5

Soud6sti qfchovn6 vzddl|vaci soustavy jsou zrikladni ikoly samostatnd ziizend pro
Zdky se zdravotntm postiienlm. Hlavnim ridelem organizace je, aby si Zirci osvojili
potiebnd strategie udeni a na jejich zfkladd byli motivov6ni k celoZivotnimu udeni, aby se
udili tvoiiv6 myslet a ie5it piim6ien6 probl6my, ridinnd komunikovat a spolupracovat,
chrrlnit sv6 fyzick6 i du5evni zdravi, vytvoien6 hodnoty a Livotni prostiedi. Zdkladni
vzddlixitni je poskytov6no Zdktm s mentdlnfm postiZenim. Uspd5n;fm ukondenim
vzddl|vaciho programu zitkladniho vzddl6vini ziskd Z6k stupef, zdkladniho vzddlfuni.
Zikladni vzddltwdni poskytuje tak6 speci6lnd pedagogickou p6di Z6krim se speciSlnimi
v zddlix acimi potiebami.
Organizace poskytuje Zakttm se stiednd tdLkym a tdZkym ment6lnim postiZenim, se
soubdZn;fm postiZenim vice vadami a s autismem vzddlSvdni v ztrkladni Skole speci6lni.
Ukondenim vzddltryaciho programu v z6kladni Skole speci6lni zisk6, Zdk zaklady vzdllfuni.

ZS Vodfrany, ntim 5. kvdtna 104 je ziizena Krajsk;fm riiadem Jihodesk6ho kraje jako
pii spdvkov 6 or ganizace.
Ve Skolni druZind poskytuje organizace zdjmove vzddl|vdni Z6ktm obou Skol, mfiZe
organizovat dinnost pro ridastniky i o voln;fch dnech a ve dnech Skolnich prdzdnin.
Zdjmove vzddl|vtrni organizuje piedevSim pro ridastniky piihl6Sen6 k pravideln6 denni
dochdzce.

Ve Skole byly ve Skolnim roce 2019-2020 2 tiidy zdkladni Skoly praktick6 (7 .,2.,3. a 5.
rodnik a 6.-9. rodnik) a I tiida zakladni Skoly speci6lni, ve kter6 plni Skolni dochdzku Zdci
I. ai.l0. rodniku spolednd. Soud6sti organizaceje Skolni druLina, kterS m6 jedno odddleni.

Zdkladni ikolu praktickou nav5tdvuji Zaci

l.

Yzddllvqi se zde Ldci
rispdchemvzddlflatv bdZn6 zakladni
Skole. Od roku 2011 se ve v5ech rodnicich vyudovalo podle Skohiho vzddl6vaciho
programu - ZS praktick6, ktery byl v souladu s pfeapisy zaveden do praxe. Ve Skolnim
roce 201912020 se Ldci 9. rodniku nad6le vzddlilah podle Skohiho vzd6l6vaciho
programu - ZS praktickl.26ci 1.-8. rodniku se vzd6l6vali podle SVP ,, Klid kZivotu,,,
podle kterdho vyudujeme od 1.9.2016.
s lehklfm ment6lnim postiZenim,

kteii

aZ 9. rodniku.

se nemohou s

Zdkladni Skolu specidlni navitdvuj i obtilnd vzddlavatelni ment6lnd postiZeni Z6ci (stiednd
tdZkd ment6lni postiZeni, kombinovan6 postiZeni, autismus). Tento typ Skoly byl v naSi
organizaci uveden do provozu poprv6 ve Skolnfm roce 2003-2004. Ve Skolnim roce
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l. a2. stupn6. Vyudov6ni probihalo podle Skohiho
- ZS specirilni -I. dil, u jednoho Zdkapodle SVp ZS speci6lni- II.

201912020 Skolu nav5tdvovalo

vzddlilaciho programu
dil.

1

Lak:iu

Ve

Skole pracovalo (vdetn6 ieditelky a dvou provoznich) osm zam6stnancfi (8,3
piepodten;fch na plny pracovni [vazek). DalSi irdaje o Ldcich, zamdstnancich Skoly a
vysledcich vzddlfxftni a vychovy viz piislu5n6 body zprt:y.
Souddsti Skoly je i jedno odddleni Skolni druZiny, ve kter6m bylo piihl65eno v prribdhu
Skolniho roku 14 ddti.

Materi6lni podminky jsou dobr6. Skolu tvoii uzavieny areii se Skolnim pozemkem
a atriovym dvorem. Soud6sti pozemku je sklenik, ve kter6m se Ldci udi v rdmci pracovniho
vyudov6ni pdstovat vlastni sadbu zeleniny a kvdtin. Budova, ve kter6 Skola sidli, nemd
vlastni Skolni jidelnu. Zahtm i zamdstnancfim bylo umoZndno stravov6ni ve Skolni jidelnd
ZS Vodilany, Ale5ova ul.

Skohi budova byla postavena v roce 1990 a je v dobr6m stavu. V roce 1993 bylo
zrekonstruov6no jeji star6 kiidlo. Pro potieby ZS speci6lni byla zrekonstruov5na udebna,
vybudov6na herna a relaxadnf mistnost. Budova m6 vlastni plynovou kotelnu s poloautomatick5im provozem.
Skola m6 k dispo zici 3 st6l6 udebny, 3 kabinety, sborovnu a ieditelnu. Vedle toho m6
vlastni dievodilnu, tdlocvidnu a cvidnou kuchyf,ku, poditadovou udebnu a udebnu
s interaktivni tabuli. Vybaveni pomrickami je dostatedn6 a prfibEZnd je dophiov6no podle
finandnich moZnosti Skoly a poZadavkri na modernizaci vyuky. Skola je vybavena
n6bytkem a audiovizu5lni technikou. V srpnu 20ll byla Skola vybavofla v r6mci vyzvy EU
penize Skol5m, operadni program Vzddldvdni pro konkurenceschopnost, projekt Uieni je
hra, novou poditadovou udebnou. V roce 20l2byla Skola v r6mci vyzvy EU penize 5kol6m
dovybavena dalSi novou v;fpodetni technikou. Projekt EU byl ukonden k28.2.2014.
D61e

je ve Skole udebna vybaven6 interaktivni tabuli, kterou vyuZivaji Z6ci v5ech

rodnikri ZS praktickd. O vybaveni se postaral Jihodesk;i kraj jako ziizovatel Skoly, za
podpory Evropsk6ho fondu pro regionillni rozvoj. Interaktivni tabuli byla v roce 2016
vybavena i tfida ZS speci6lni. Byl poiizentablet s vyukovymi programy pro stiednd tdZce
ment6lnd postiZen6 Lhky a didaktick6 a vyukovd pomricky pro rozvoj komunikace,rozvoj
hrub6 i jemn6 motoriky.
Od 1.9.2019 je Skola zapojena do projektu Sablony II., diky nim ziskala 1 1 tabletfi pro
Z6ky Skoly, ziskalapenize na poi6d6ni projektovych dnfi ve Skole, i mimo Skolu atake
penize na DVPP pro sv6 pedagogy.

2.

PFehled oQorrt vzddl1vdni, vzddl{vaci koncepce

Ve Skole se ve Skolnim roce 2019-20 vyudovali Lirci 9. rodniku podle Skolniho
vzddldvaciho programa pro zdkladni vzddhivdni 1SVl), ktery byl vytvoien uditeli Skoly
tak, aby odpovidal potieb6m Skoly, Ldkfi, jakoZ i miie postiZeni ZAk:0,.Y l.-8.rodniku se
vyudovalo podle SVP ,,Klid k Zivotu,, , kter;i byl vytvoien podle RVP Zv-tak, aby
obsahoval doporuden6 minim6lni q.fstupy. V ZS speci6lni se vyudovalo podle SVp - ZS
specidln{ I. i IL dil,ldery je vplatnosti od Skolniho roku 2010-2011. Nedilnou soud6sti
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tdchto vzddl|vacich programfi jsou i udebni p.f6ny. Od roku 20lO-11 byly udebni pl6ny
upraveny tak, Le jsou na druh6m stupni ZS praktick6 zavedeny volitelne pfedimety
dotovan6 z disponibilnich hodin. Tyto piedmdty rozvijeji estetickou, pohybovou a
manu6lni frovefi Zilk:0,, tak, jak to vyhovuje individu6lnim schopnostem Zdkfl (sportovni
hry a tvoiivd pr6ce). Vzhledem k nizk6mu podtu Z6kt, se v leto5nfm roce vyudoval na
zitkladd v;libdru Z6kri piedmdt Sportovni hry.

Ve

je prioritou rozvoj

manudln[ch schopnostf a pracovn{ch ndvykfi Ztktt
souvislosti s poZadavkem na budouci spoledenskd zadlendni absolventri Skoly. Tomu
odpovfdaji zvy5en6 podty vyudovacich hodin vdnovan6 pracovnimu vyudov6nf. Vyuka
teoreticklich piedmdtri je rovndZ orientoviina hlavnd na znalosti pouZiteln6 v praktick{m
Zivotd. Jako cizi jaryk se od 3.rodniku vyuduje anglic(f jazyk.
Skole

v

Vlfuka n6boZenstvi v tomto Skolnim roce ve Skole nebyla, zdjemci o n6boZenstvi
zridastfiovali qfuky spolednd se Ldky 23.

se

Skola spolupracuje s SPC Strakonice i SPC iesk6 Buddjovice.

Podle potieby spolupracuje i s PPP cesk6 Buddjovice

a

jejimi pobodkami.

Ve Skole bylo vyudov6no podle udebnic pro Zvl, PS a z6kladni praktickou Skolu
opatienych schvalovaci doloZkou IrASirAf dR, kter6 jsou vyd6v6ny pieviand
nakladatelstvimi Septi ma a P arta.
V;fchovny poradce, kterlf je zbroveir povdien protidrogovou prevenci, prribdZnd pracuje
v r6mci v;fuky pievdZnd se Zdky 2. stupnd. Jejich dinnost je dopliov6na akcemi ve
spolupr6ci s okresnim protidrogov;fm koordin6torem. Zatim ve Skole nebyly zaznamendny
piipady uLivdni drog. V piipadd vychovnych probl6mt Z6kri Skola spolupracuje s OSPD
Vodriany.

V;fuka je prribdZn6 doplf,ov6na n6v5tdvami qfstav a muzei ve Vodf,anech a okoli,
projektoqimi dny, exkurzemi, t6lov;fchovnjmi akcemi v piirodd a Skolnimi vylety.

3.

Udaje o pracovnfcich Skoly

V ZS Vodfany, nifun. 5. kvdtna 104, bylo ve Skolnfm roce 2019
l0 fyzickych (8,32 piepodtenych) pracovnikt:
1

ieditelka

4 uditel6

2 asistentky pedagoga (1,5 rivazku)
1

vychovateka SD'

1 Skolnik
1

- :ildrZbdi na snileny ivazek 0,5

uklizedka

-

2020 zamdstn6no
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4.

0a4e o zaiazovdni deti

Ve Skolnim roce 2019
Likynd,.

rodnik

- 2020 byli piijati kzitkladnimu

chlapci

divky

celkem

1. rodnlk

2

0

2

2. rodnik

0

0

0

3. rodnik

0

1

I

4. rodnik

0

0

0

5. rodnlk

0

0

0

6. rodnik

0

0

0

7. rodnik

0

0

0

8. rodnik

0

0

0

9. rodnik

0

0

0

ZS spec.

0

0

0

celkem

2

1

3

5.

vzddl6v6ni 2 L6ci a piestoupila

Piehledn6 rtdaje o vysledcich vzddldvdni

Udaje se tiikaji ukondenl Skolniho roku 2019-2020

tiida

zS Sp

3

tiidy

rodnik

chlapci
/divky

celkem

prosp6l s
vyznameninim

prosp6l

neprosp6l

1.

2t0

2

2

0

0

2.

1tl

2

2

0

0

3,

0t1

1

1

0

0

5.

2t0

2

2

0

0

b.

1t1

2

1

1

0

7.

1t0

1

0

1

0

8.

0/0

0

0

0

0

o

3t1

4

1

3

0

4.

0t1

1

1

0

6.

3t1

4

4

0

8.

1t0

1

1

0

10.

0t1

1

1

0

CELKEM

1417

21

12

0

9

1
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V roce 2019-2020 ukondili Skolni dochSzku 4 Ldci v ZS praktick6. Zacr ZS
praktickd pokraduji ve studiu na SouS Vodf,any a Sou Pisek . A 1 Ldkynd v ZS speci6lni.
Ta ve studiu nepokraduje.

Za

l. pololeti nebyla ud6lena

Zddnd snilend zndmka z chovdni a byla uddlena 1
ieditelsk6 diitka. Vzhledem k tomu, Ze od 11.3.2020 byl vyhl65en nouzovy stav a Zacibyli
vzd6l6v6ni distandnE, tak za 2. pololeti nebyla uddlena Lddna snilend zndmka z chovdni.

Celkovlf podet neomluvenych zame5kanych hodin za Skolni rok:0.

Vzhledem k tomu, Le od poloviny biezna probihala distandni vyuka, kter6 v na5ich
podminkdch byla velice sloLitit a v dervnu jsme vyudovali jen v omezen6m podtu Z6kfi,
bylo druh6 pololeti hodnoceno s ohledem na tuto situaci.

Dal5f vzddl1vdni pedagogickych pracovnikrt

6.

V5ichni pedagogov6 a ieditelka Skoly se zridastnili akci dal5iho vzddlixttni pedagogickych
pracovnikri.

Bylo nav5tiveno ndkolik akci zoblasti speci6lni pedagogiky, hodnoceni Z6kfl

se

speci6lnd vzddlixacimi potiebami. D61e zdravotnicky kurz, poditadov6 Skoleni, Skoleni z
oblasti iizeni Skoly, rozvoje matematick6 gramotnosti i dten6isk6 gramotnosti. Finance
byly pouZity jak zrozpodtt Skoly, tak zprojektu Sablony II. Skola pievdLnd vyuLivd
nabidky NIDV d. Buddjovice. Vzhledem k velikosti Skoly a nutnosti zajistit vliuku, se
mohou zridastnit pouze 1 nebo 2 pracovnici. Skolni knihovna je prrib6Znd doplflov6na
odbornou literaturou, kter5 je k dispozici v5em pedagogrim Skoly. Pravidelnd jsou
odebir6na periodika jako Uditelsk6 noviny a Speci6lni pedagogika.
Speci6lnd pedagogickou kvalifikaci mdli v5ichni pedagogidti pracovnici s qijimkou
vyudujiciho na 2. stupni, kter;f m6 piedepsanou kvalifikaci pro uditelstvi a asistentek
pedagoga v 1.a2. tiidd, kter6 v5ak maji piedepsanou kvalifikaci pro asistenty pedagoga.

7.

ltdaje o mimoikotnich aktivitdch, prezentaci Skol

Jednotlivd tifdy vfbdrovd navStivily expozici muzea a galerie podle harmonogramu
vystav. V5echny tiidy pravidelnd vyuZivaji nabidky MEKS v oblasti divadel a Skolnich

koncertt (celkem 5 akci).
V rSmci projektu Sablony II. Probdhly projektov6 dny ve Skole napi. n6vStdva stiediska
Mevpis, kde probdhly vzddl|vaci programy.
V rSmci exkurzi a Skolnich vfletfi byly nav5tiveny vySSimi rodniky vystavy Yzddlfini a
iemeslo v desklfch Buddjovicich. V zildru Skolniho roku byly uspoi6d6ny projektov6 dny
a sportovni den se zalimavlfm programem. Byla uspoi6d6na t6Z mikul65sk6 a v6nodni
besfdka, d6tsky den, sportovni hry a ma5karni ples.
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NaSi Z6ci se zridastriuji sout6Zi vyhla5ovanych mdstem. Jejich dila byla vystavena na
Mdstskdm riiad6. BohuZel vzhledem k nouzov6mu stavu jsme nemohli uskutednit v5ech
akce, kter6 jsme mdli napl6novan6.

8.

iSI

tldaje o vystedcich inspekce

Ve Skolnim roce neprobdhla inspekce CSt.

9.

Zdkladni udaje o hospodaieni Skoly v roce 2019

Hospodaieni Skoly v kalend6inim roce 2019 skondilo kladn!,m hospodtiisk!,m v!,sledkem
ve v!,Si 57,16 Ki,

Plijmy v Ki
celkov6 piiimy

5.229 798,53

v tom:

piim6 dotace
od

4.345 009,00
779.000,00

UZ

100 533,00

provoznf dotace
ziizovatele

Dotace OP

VVV

33063

Uroky

trlby

281,93

(zridtov6ni fondfi,

4 974,60

dasovdho rozl. transferu)

Zaokrouhleni,ostatni
ostatni vynosy-n6hrada
Skody

Vfdaje v Ki

5.229 741,37

investidni vfdaie celkem
neinvestidni vfdaie celkem

5.229 741,37

v tom:
n6klady na platy:

u233353

3.161074,00
3.139 351,00
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-

u233076

- zdkonne odvody SP a ZP
- odvody FKSP
udebnice a pomticky
ostatni ONIV
ostatni provozni n6klady

10.

21.723,00
1.071 381,00
63 517,00
3.881,00
45. 156,00
784.199,37

Pldn, vyhled, cile

Vzhledem k tomu, Ze Skola je v soudasnd dobd dobie vybaven6 a funkdni, je prvoiadym
rikolem pro piiSti l6ta umoZilovdni zvy5ov6ni kvalifikace ped. zam6stnancfi a ust6lenf
pedagogick6ho sboru.
Z dlouhodob6ho hlediska se zadind projevovat pokles podtu ddti ve Skolnim vdku a
trend inkluzivniho vzddltwtrni. V poslednich letech se proto postupn6 sniZuje podet Z6kri
Skoly. Velikost Skoly se vrftila do stavu pied dvaceti lety, kdy Skola byla schopn6 dobie
fungovat i pii tomto a men5im podtu Z6kri. NaSf budovu od 15.9.2018 vyuZfv6me spolednd
se z6kladni umEleckou Skolou. Kalda Skola m5 sv6 prostory a spolednd ulivaji tdlocvidnu.
Spolupr6ce je zatim na velmi dobr6 rirovni.

V r6mci vyzvy OPZP jsme zpracovali projekt na v;iimdnu oken, zatepleni a rekuperaci,
kterou jsme v srpnu podali a dek6me na vysledek. Pokud dostaneme dotaci budeme se
snaLit v pii5tfm roce tuto akci uskutednit.

Vodfiany Liijna2020

r'

104

ugr. Sarta Piklov6
ieditelka Skoly

Piiloha: Zdpis o schv5leni zprdvy radou Skoly

ZAc;ADNI SXOLA, VODtteUV, NAM. 5. KVEI TA 104
389 01 Vodnany, tel.: 383 382 624, e-mail: zs-skvetna@vodnany.cz

vlfrodni
Dne 8. to.2ozo probdhlo zaseduni Skolsk6 rady, kde se projedn6vala
zprilva za rok 2olgl2o20. v;frodn

i zprSvabyla

jednohlasn6 schv6lena'

Piitomni: Mgr. V6clav Matdjka
Bc. Dagmar Sladk6
JanaCinddrov6

Ve Vodilanech dne 8.t0.2020

t( *ertl"Latq"

Mgr. S6rka Piklov6
ieditelka 5ko1y
Zbkladni 5kola,
VodfianY,
ndrm. 5. kv6tna 104

Bankovni sPojeni : 21 4527 887/0300

