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1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy (REDIZO)
ředitelka školy
kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Tuchořice
Tuchořice 167, 439 69
příspěvková organizace
72742852
102377383
600083098
Mgr. Lenka Řapková
Telefon: +420 417 638 902, +420 417 638 903
Email: zstuchorice@email.cz
Http://www.zstuchorice.cz
1926

stáří budovy
1.2 Zřizovatel
název zřizovatele
adresa
IČ
DIČ
starosta
kontaktní údaje

Obec Tuchořice
Tuchořice 123, 439 69
00265624
CZ00265624
Ladislav Kubiska
Telefon: +420 415 725 094
Email: obec@tuchorice.cz
Http://www.tuchorice.cz

1.3 Součásti školy

kapacita
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

24 + 1
50
30
100

1.4 Základní údaje o součástech školy

Součást školy
Mateřská škola
1. stupeň ZŠ
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

Počet tříd/
oddělení
1
2
1
x
x

Počet dětí/ žáků
25
21
20
25
20

Počet dětí/žáků
na třídu
25
10,5
20
x
x

Komentář:
K 30. 9. 2012 bylo zapsáno 22 žáků, ke dni 31.1.2013 21 žáků. Škola je tzv. málotřídní ,
organizována od 1. do 5. ročníku. Ročníky byly spojeny následovně:
I. třída – 1. a 2. ročník s celkovým počtem 14 žáků, II. třída – 3., 4., 5. ročník s celkovým počtem 8
žáků.
Školu navštěvovalo 18 žáků ze spádových obcí Tuchořice a Třeskonice , 3 žáci dojížděli z obce Lipno a
jedna žákyně ze Žatce.

Vzhledem k pedagogické práci, nikoliv ekonomické výhodnosti, je kladem nízký počet žáků ve
třídách.

2

Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, Tuchořice 167, PSČ 439 69, IČO 72742852, tel.: +420 417 638 902, e-mail: zstuchorice@email.cz, http://www.zstuchorice.cz

1.5 Materiálně – technické zázemí školy
učebny
herny
odpočinkový areál
sportoviště
odborné pracovny, knihovny
audiovizuální a výpočetní
technika

žákovský nábytek
sociální zázemí
kotelna

2 (1. patro, I. a II.třída)
1 (přízemí – školní družina)
travnatý pozemek za školou, dětské hřiště
cvičebna (suterén), multifunkční hřiště
příruční žákovská knihovna (přízemí), učitelská knihovna,
keramická dílna (suterén)
I. třída – LCD televizor + notebook;
II. třída - interaktivní dotyková tabule SMART, 4 x notebook,
tiskárna;
sborovna –
PC, tiskárna, kopírovací stroj v chodbě před
sborovnou;
ředitelna – notebook, tiskárna, barevný kopírovací stroj;
školní družina – televizor a DVD přehrávač.
Dále radiomagnetofon, výukové softwary.
v obou učebnách nový výškově stavitelný nábytek (židle a lavice)
nově zrekonstruované toalety, zásobníky tekutého mýdla a
papírových ručníků
na tuhá paliva - uhlí (suterén)

V červenci 2013 došlo k instalaci LCD televizoru v I. třídě a k nákupu nového notebooku v rámci
dotačního programu EU peníze školám.
V červenci až srpnu 2013 došlo k rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole a k výměně střešní
krytiny na budově základní školy.
1.6 Údaje o školské radě
Zřízení školské rady a její práva a povinnosti stanoví školský zákon v § 167 a § 168. Školská rada
má 3 členy, kteří zastupují pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých žáků a zřizovatele.
Seznam členů školské rady při Základní škole a Mateřské škole Tuchořice

Jméno

Jmenován/a za

Markéta Hejdová

zákonné zástupce žáků

Jitka Korfová,
v.z. Monika Chrzová

pedagogické pracovníky školy

Věra Šůmová

zřizovatele

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
Název
Registrace
Zaměření

Kontakt

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ v Tuchořicích,
zkratka SRPŠ Tuchořice
30. 1. 2013
Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro
děti a rodiče; spolupráce s MŠ a ZŠ Tuchořice při zajišťování
školních akcí; spolupráce s vedením školy, předkládání podnětů
ke koncepci školy; finanční podpora aktivit školy; pomoc při
zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ
a MŠ, finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možnosti
SRPŠ
Jitka Richterová – předseda SRPŠ Tuchořice
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód

Obor vzdělání

Poznámky

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

RVP

1. – 5. ročník

2.2 Vzdělávací programy

Název vzdělávacího programu

Zařazené ročníky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Učíme se společně“
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Barevný svět a
naše školka“

1. – 5. ročník
MŠ

3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

pracovníků celkem
učitelů MŠ
učitelů ZŠ
vychovatelů ŠD
správních zaměstnanců

10
2
4
1
4

3.2 Přehled pracovníků školy – vedení

Ředitelka školy
Jméno, příjmení, titul

Ve funkci
od roku

Lenka Řapková, Mgr.

Vzdělání

Datum jmenování na základě
konkurzního řízení

VŠ – učitelství
pro 1. stupeň ZŠ

2011

1. 8. 2011

3.3 Přehled o pedagogických pracovnících školy

Příjmení, jméno,
titul

Funkční
zařazení

Řapková
Lenka, Mgr.
Korfová Jitka

Ř

Winkelhöferov
á Monika (v
zastoupení)
Gruntová
Alena
Kiššová
Danuše
Uherková Anna

Vyučuje předmětům
aprobace

třídnictví

vyučované předměty
Čj, M (1.,2.r.)

Úvazek

I. třída

U 1.st.

VŠ – uč.
pro 1.st.
SŠ - SPgŠ

U 1.st.

SŠ

II. třída

U 1.st.

Aj (3.-5.r.), Vv, Pč (1.-5.r.)

90%
41%

U 1.st.

VŠ - VV,
RJ
SŠ - SPgŠ

Vl, Př (4.,5.r)

14%

U 1.st.

SŠ - SPgŠ

Tv (1.-5.r., od 1.1.13 Tv

Čj, M, Tv (3.-5.r.), Hv (1.5.r.), Prv (1.-3.r.)

v 1.,2.r.)

Mateřská škola
Janovská Libuše

SŠ - SPgŠ

učitelka MŠ

Uherková Anna

SŠ - SPgŠ

učitelka MŠ

100%

pracovní
neschopnost
86,36%

od 1.1.13

18%

od 1.1.13 1%

100%
81%

od 1.1.13
90%
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Školní družina
Kiššová Danuše

SŠ - SPgŠ

vychovatelka

63%

Komentář:

Vzhledem k tomu, že učitelka základní školy paní Jitka Korfová byla celý školní rok 2012/2013
v pracovní neschopnosti, byla na záskok po dobu její nepřítomnosti přijata od 11. září 2012 paní
Monika Winkelhöferová (od srpna 2013 změna příjmení na Chrzová), studentka 4. ročníku VŠ obor
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (dálkové studium).
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

55 let –
důchodový věk

V důchodovém
věku

Celkem

Muži
0

Muži
0

Muži
0

Muži
0

Muži
0

Muži
0

Ženy
1

Ženy
2

Ženy
1

Ženy
1

Ženy
2

Ženy
7

3.5 Přehled o nepedagogických pracovnících školy

Ostatní pracovníci

Funkce

Štejnarová Irena
Stambrechtová Martina
Polcarová Irena
Štieberová Kateřina
Petřivalská Iveta

vedoucí ŠJ, hospodářka
školnice
kuchařka
pomocná kuchařka, uklízečka
externí účetní

Stupeň vzdělání

Úvazek

SŠ
SO
SO
SO
SŠ

53%
100%
100%
79%

4. Zápis pro školní rok 2013/2014
4.1 Základní škola
Zápis proběhl v pátek 18. 1. 2013 , v náhradním termínu v pondělí 21.1.2013.

K zápisu do
1. třídy se
dostavilo

Bylo přijato do
1. třídy

Počet
podaných
žádostí o OŠD

Počet
rozhodnutých
OŠD

Přestoupili na
jinou školu před
zahájením šk.
docházky

12

0

0

0

12

Poznámky

Jedno dítě začíná
školní docházku jako
nešestileté

Do 1. ročníku nastoupí 12 dětí
Stav k 30.8.2013

4.2 Mateřská škola
Zápis proběhl 24. 4. 2013 . Dostavilo se 9 dětí, z nichž bylo přijato 9, dodatečně 14.5. 2013 bylo
přijato ještě jedno dítě, celkem tedy 10 dětí.
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
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1. pololetí školního roku 2012/2013

Třída
(ročník)

Počet žáků

Prospělo
s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nehodnoceno

I. (1.)
I. (2.)
II. (3.)
II. (4.)
II. (5.)

8
5
2
2
4

8
4
2
1
2

0
1
0
1
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Celkem

21

17

4

0

0

2. pololetí školního roku 2012/2013

Třída
(ročník)

Počet žáků

Prospělo
s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nehodnoceno

I. (1.)
I. (2.)
II. (3.)
II. (4.)
II. (5.)

8
5
2
2
4

8
4
2
1
3

0
1
0
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Celkem

21

18

3

0

0

Přehled o chování

Počet žáků s 2.st.
chování
1. pololetí

Počet žáků se 3.st.
chování
1. pololetí

Počet žáků s 2.st.
chování
2. pololetí

Počet žáků s 2.st.
chování
2. pololetí

0

0

0

0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

Zameškané hodiny
celkem
1. pololetí

Z toho neomluvené
hodiny
1. pololetí

Zameškané hodiny
celkem
2. pololetí

Z toho neomluvené
hodiny
2. pololetí

1220

0

1445

0

5.3 Údaje o integrovaných žácích
Ve školním roce 2012/2013 nebyli žádní žáci integrováni.
5.4 Testování

druh
2. celoplošná generální
zkouška ověřování výsledků
žáků na úrovni 5. – 9. ročníků
základní škol (MŠMT ČR)

kdy
13.5. – 7.6.2013

kdo
všichni žáci 5. roč.

předměty
Čj, Ma, Aj

Výsledky testování - zprávy jsou uloženy u ředitelky školy (ochrana osobních údajů).
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy
Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Ve školním roce využívaly pracovnice nabídku těchto
vzdělávacích institucí – Fakta s.r.o. Žďár nad Sázavou, NIDV Ústí nad Labem, Nakladatelství Fraus,
Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ, DESCARTES, Verlag Dashöfer.

Pracovník

Název akce

Termín studia

instituce

Mgr. Lenka Řapková

Funkční studium řídících
pracovníků škol a školských
zařízení v rozsahu 100 hodin Praha
Školní vzdělávací program – změny
a realizace ve výuce v rozsahu 4
hodin - Louny
Seminář – Genetická metoda čtení
a psaní - Most
Seminář – Matematika se
Čtyřlístkem - Rakovník
Pedagogický seminář – Tisk beze
strojů

září 2012 – duben
2013

Fakta s.r.o.
Žďár nad
Sázavou

13. květen 2013

NIDV Ústí nad
Labem

1. listopadu 2012

Výtvarné techniky v rozsahu 6-ti
hodin
Objektová tvorba – součást
výzdoby školy v rozsahu 6-ti hodin
Seminář – Genetická metoda čtení
a psaní - Most
Seminář – Matematika se
Čtyřlístkem - Rakovník
Jak inovovat školní vzdělávací
program v rozsahu 8 hodin v Praze

10. dubna 2013

Nakladatelství
Fraus s.r.o.
Nakladatelství
Fraus s.r.o.
Vzdělávání pro
pracovníky DDM
a ZUŠ
NIDV Ústí nad
Labem
DESCARTES
v.o.s.
Nakladatelství
Fraus s.r.o.
Nakladatelství
Fraus s.r.o.
Verlag Dashöfer

Alena Gruntová

Monika Chrzová

Anna Uherková

8. dubna 2013
20. dubna 2013

3. května 2013
1. listopadu 2012
8. dubna 2013
27. srpna 2013

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách
Spolupráce školy a
dalších subjektů

Obecní úřad Tuchořice (vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ na akci Rozsvícení
vánočního stromku v obci Tuchořice – 2.12.2012, vítání prvňáčků, rozloučení
s předškoláky a vystupujícími žáky 5.roč.), Vítání občánků dětmi MŠ
v Tuchořicích - 2.2.2013
SRPŠ – společná organizace akce „Drakiáda“ (13.10.2012), vystoupení dětí a
žáků MŠ a ZŠ Tuchořice na Mikulášské besídce pořádané SRPŠ Tuchořice
(7.12.2012)
Obecní úřad Lipno - Vítání občánků dětmi z MŠ Tuchořice - 8.5.2013
Ústav sociální péče Tuchořice (účast na kulturních, sportovních a
společenských akcích, zajištění dopravy na plavecký výcvik)
ZuŠ Postoloprty – pronájem prostor v budově školy Tuchořice pro výuku
hudebního a výtvarného oboru pro děti a žáky ZŠ a MŠ Tuchořice
Písmenková pohádka ZUŠ Postoloprty: 18.12.2012 – vystoupení dvou žákyň
dramatického oboru pro žáky 1.a 2. roč. ZŠ a pro děti v MŠ
Autoškola Janouš Žatec (dopravní výcvik žáků 3. – 5.ročníku na dopravním
hřišti v Žatci a dopravní výchova ve třídě ZŠ Tuchořice)
Leden 2013 – Tříkrálová sbírka ve spolupráci s farou Liběšice
Školy – málotřídky okresu Louny (Liběšice, Staňkovice, Bítozeves) – soutěž
mezi málotřídními školami „Najde se talent?“ v Liběšicích 2.2.2013
Účast na Akademii vesnických škol a školek v Bítozevesi 14.5.2013
Plavecký areál Postoloprty – Klub Bublina – zajištění plavecké výuky žáků
3. – 5. ročníku – 18.2. – 29.4.2013
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Akce
k environmentální
výchově

Akce organizované
nebo zajišťované
školou

Celoroční soutěž ve sběru starého papíru
Distribuce ovoce a zeleniny v rámci projektu Ovoce do škol (září 2012 –
červen 2013)
Projekt Zdravá svačinka (celá ZŠ) - březen – červen 2013
Projekt Zdravé zuby (celá ZŠ) – květen – červen 2013
Projekt „Znám své okolí“ zaměřený na zpracování informací o přírodním parku
Džbán (žáci 3. – 5.roč.) – 17. až 21.9.2012
Den zvířat – návštěva mini ZOO v Ústavu sociální péče v Tuchořicích (děti MŠ
a žáci ZŠ) - 8.10.2012
Tematický výlet na zříceninu hradu Pravda (žáci 2. – 5. roč.) - 19.10.2012
Mezinárodní den stromů – sázení stromu dřezovec za školou ZŠ (celá ZŠ) 23.10.2012
Přednáška v ZŠ Tuchořice o vesmíru (3.-5. roč.) – 8.2.2013
Návštěva planetária Most (MŠ + ZŠ) – 1.3.2013
Den Země - návštěva dětí MŠ a žáků ZŠ na statku pana Jaroslava Šůmy v
Tuchořicích - 22.4.2013
Distribuce mléka v rámci programu Školní mléko září 2012 – červen 2013
Divadelní představení v MŠ „Popletený školní den“ – 12.9.2012
Návštěva muzea K.A.Polánka v Žatci (3. až 5. ročník) – téma: Výroba sýru,
ilustrace Cyrila Boudy – 2.10.2012
Divadelní představení v MŠ „Vánoční pohádka“ – 3.12.2012
Vánoční beseda pro MŠ v žatecké knihovně – 5.12.2012
Ukázka dravců (MŠ a ZŠ) – 14.12.2012
MěK Louny – předčítání z knihy Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti
hercem Lukášem Hejlíkem (1.,2. roč.) – 24.1.2013
Besídka k Velikonocům v městské knihovně v Žatci (1. – 5. roč) – 22.3.2013
Pohádková noc ve škole (celá ZŠ) – 22.3. až 23.3.2013
Návštěva muzea K.A.Polánka v Žatci – téma: Stroj času (3. – 5. roč.);
výstup na radniční věž a prohlídka synagogy v Žatci (1., 2. roč.);
návštěva výstavy „Krušnohorská hračka“ v Křížově vile v Žatci (1. – 5. roč.) vše 25.4.2013
Čarodějnický den v MŠ a ZŠ – 30.4.2013
Divadelní představení „Dopravní pohádka“ v MŠ – 17.5.2013
Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru v Žatci (1., 2. roč.) –
28.5.2013
Pasování prvňáčků na čtenáře v Městském divadle v Žatci – 11.6.2013
Školní výlet pro MŠ na zámek Libochovice – 13.6.2013
Školní akademie na zahradě MŠ – závěrečné vystoupení žáků ZŠ a MŠ
Tuchořice pro veřejnost – 21.6.2013
Školní výlet pro ZŠ na Horní hrad u Stráže nad Ohří – 26.6. až 27.6.2013
Projekt „Celé Česko čte dětem“ – předčítání vybraných knih pro děti ve školní
družině – duben až červen 2013

7.2 Prezentace školy na veřejnosti
Prezentaci školy na veřejnosti probíhá formou informací na nástěnkách ve škole, na webových
stránkách školy, publikování článků v regionálním tisku. Žáci ZŠ a MŠ zajišťují kulturní program při
akcích obce Tuchořice (vítání občánků, zpěv vánočních koled u rozsvícení vánočního stromku), účastní
se různých soutěží (Soutěž Bible a my (fara Liběšice), Najde se talent? (soutěž mezi málotřídními školy
regionu), „Znáš své město a okolí?“ – účast žáků 5. ročníku v internetové soutěži o Lounech).
Třídní schůzky: 20.9.2012 (MŠ), 10.10.2012 (ZŠ), 14.1.2013 (ZŠ – informační odpoledne),
18.2.2013 (MŠ), 29.5.2013 (ZŠ – informační odpoledne).
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7.3 Zájmové útvary
Zájmové kroužky na škole byly zajišťovány těmito organizacemi: Základní umělecká škola
Postoloprty (výtvarný kroužek a hra na zobcovou flétnu), liběšická fara (Poutníčkův klub).

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Určeno pro

Počet přihlášených

Hra na zobcovou flétnu
Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek
Poutníčkův klub

Mgr. Petr Bernard
Alena Gruntová
Alena Gruntová
Zuzana Horníková

1. – 5.ročník
1. – 5.ročník
MŠ
1. – 5.ročník

4
13
21
6

8. Prevence sociálně patologických jevů
Zpracování MPP
Přílohou je hodnocení plánu MPP

Monika Winkelhöferová (Chrzová)
Monika Winkelhöferová (Chrzová)

V rámci programu se uskutečnila 11.1.2013 beseda s p. Panskou na téma „Handicapovaní a
šikana“
9. Hodnocení výchovně vzdělávacích činností školní družiny ve školním roce 2012/2013
Ve školní družině bylo zapsáno 21 dětí, z toho 13 děvčat a 8 chlapců. Dne 8.1.2013 se odhlásila
jedna žákyně z důvodu přestupu na jinou ZŠ. Školní družina má jedno oddělení, které navštěvují děti
od první až do páté třídy. Časově trvá devatenáct hodin týdně.
Výtvarná činnost
5.11.2012 byly odeslány výtvarné práce do výtvarné soutěže na téma: Vánoce (do kadeřnictví Žatec
paní Pidrmanové)
28.5.2013 kresba tématické práce: „Den otevřených dveří“ pořádaný Hasičským záchranným sborem
Ústeckého kraje, územním odborem Žatec.
8.2.2013 děti se zúčastnily výtvarné soutěže – návrh na plakát „Celé česko čte dětem“
22.2.2013 proběhla výtvarná soutěž na téma „Jak pomáhám na zahrádce“
Kresba – podzim, podzimní práce, podzimníčka, advent, betlém, anděl, Mikuláš, čerti, ptáci, lyžař
Tématická práce – na ulici, jarní práce na polích, jak sportuje o prázdninách
Kresba – kytička pro maminku, motýl, návrh na kraslice, čarodějnice, kočky
Pracovní činnost
- Výroba podzimníčků z přírodnin
- Výroba podzimníčků z dýní
- Práce s kartonem – drak
- Práce se stavebnicí – montáž, demontáž
- Sběr přírodnin
- Práce s kartonem – hvězdy, vánoční ozdoby, řetězy, mikulášská bota, sněhulák tučňák
- Papírová koláž – čert, anděl
- Vazba – vánoční kytice
- Skládání puzzlí
- Montáž stavebnice – dopravní prostředky, domy, vesnice, hrady
- Práce s kartónem – motýli, květy
- Origami – pes, kočka, dům
- Práce s kartónem – srdíčka (dárek ke Dni matek)
- Navlékání korálků
- Práce na zahradě – chaloupky, zahrádky
- Práce s netradičním materiálem – s drátem (šperky)
- Oprava obalů stavebnic
- Úklid družinových prostorů
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Tělovýchovně branná činnost
- Lehká atletika
- Skok z místa
- Hod kriketovým míčkem do dálky a na cíl
- Běh 50m
- Nácvik chytání a házení míče
- PH – kopaná, vybíjení, zaháněná, červený a černý
- Závodivé hry ve družstvech kolem mety
- Kuželky
- Cvičení na žebřinách
26.11.2012 tělovýchovné vycházky s brannými prvky (chůze přes lávku) hod šiškami na strom atd.)
První pomoc
12.10.2012 krvácení z nosu
Telefonní čísla – 150,155,156,158, tísňová linka, (integrované) č.112
15.10.2012 – dopravní značky – stanice první pomoci, hospitál, jejich význam
24.5.2013 – úpal, úžeh, uštknutí hadem
21. 6. 2013 – zlomenina klíční kosti, předloktí, stehenní kosti
Dopravní činnost
- Určování dopravních značek v okolí budovy školy
- Určování dopravních značek z mapky
- Dodržování dopravní kázně při vycházkách
- Kresba dopravních situací, dopravních prostředků
- Montáž (merkur) – dopravní prostředky
- Znát telefonní čísla 150,155,156,158, integrované číslo 112
Hudební činnost
- Nácvik písní k různým příležitostem:
2.12.2012 – zpívání vánočních písní ADVENT – náves obec Tuchořice
6.12.2012 – zpívání vánoční písně ADVENT – Domov „Bez zámku“
7.12.2012 – Mikulášská besídka (čertovské a vánoční písně za klavírního doprovodu)
- poslech písní z CD - Večerníčky
- Já husárek malý
- podle svého výběru
- písně z pohádek
Příprava na vyučování
- Domácí úlohy
- Tajenky, rébusy
- Práce s mapou, globusem
- Vyprávění dětí na různá téma
- Rozhovory s dětmi
- Hádanky, vtipy, Kimova hra, DHS
- Celé česko čte dětem
- Četba – dvacet minu
- Pavel Šrut – Lichožrouti
- Tony Abbot – Tajemství země Drúún
- Valja Stýblová – Princ a skřivánek
- Dramatizace pohádky – O pejskovi, O zvířátkách
- Rozdělují rok – na roční období, měsíce, týdny, dny, čas (poznávají hodiny)
- Význam pěstování ovoce a zeleniny
- Poznávají druhy obilí
Environmentální výchova – probíhá po celý školní rok 2012/2013
- Sběr papíru
- Sběr tonerů (charitativní činnost)
- Hra „Košík plný rozumu“ – nejvíce bodů získal R. Kadlec
- Hra „Ekopolis“
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Besedy
25.1.2013 – dětská práva – slabikář dětských práv (nadace Naše dítě) obrazová publikace
22.4.2013 – Den Země
– Sběr větví na hřišti TJ Sokol Tuchořice
17.5.2013 – dětská práva – vím co smím?
 Obrazová publikace – nadace Naše dítě 2002
10.6.2013 – četba – drogy (Radek John, Jiří Presl)
 Beseda – 106 otázek a odpovědí
12.6.2013 – Zdravý životní styl
12.6.2013 – Krizové situace a jejich řešení (linka bezpečí 800155555)
19.6.2013 – mimořádné událost
 živelné pohromy
 povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, orkán, tornádo, lesní požár, pád meteoritu,
extrémní chlad, teplo
21.6.2013 – Školní akademie
26.6. a 27.6.2013 – Školní výlet na Horní hrad
Přírodovědná činnost
- Vycházka do okolí
Zaměření na roční období - podzim – barvy podzimu
- Stromy jehličnaté a listnaté, podzimní sklizeň
- Určování stromů, keřů, rostlin, plodů, určování jejich orgánů (jednotlivých částí)
- Sbírání přírodnin, listů, plodů
- Poznávají druhy hub a jejich orgány z atlasu
- Pozorují podzimní sklizeň ze zahrad, sadu a z polí
Zaměření na roční období - zima
- Zvířata v zimě a význam práce myslivců
- Pozorování a rozlišování stop ve sněhu
- Pozorování vody – led, tání (tři skupenství – kapalné, plynné a pevné)
Pravidla chování v přírodě
Význam chráněných území
Zaměření na roční období – jaro
- počasí, oblékání, změny v přírodě, práce zemědělců
- Určování zemědělských plodin
- Pozorování ptáků, druhy ptáků, odlet, přílet, krmení
Zaměření na roční období – léto
- Změny v přírodě
- Práce zemědělců na polích
- Práce na zahrádkách
- Určování zemědělských plodin – obilí, kukuřice, brambory, chmel, cukrová řepa, pícniny a
luštěniny
- Vycházky – určování rostlin, keřů, stromů z atlasu
V letošním školním roce, v době jarních prázdnin od 11.2.2013 do 15.2.2013, se uskutečnil program
pro děti s názvem „Jarní prázdniny se školou“. Děti si mohly vybrat z několika různých činností.
11.2.2013 – přírodovědná vycházka
13.2.2013 – kino 3D Louny „Sammyho dobrodružství II.
15.2.2013 – ruční dílny s paní Květoslavou Janzovou
Před všemi výchovami a činnostmi ve školní družině předchází poučení o bezpečnosti, BESIP a
obezřetném chováním.
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Dne 4. září 2012 se děti seznamují s vnitřním řádem školní družiny, s bezpečností, BESIP a
s obezřetným chováním. Dále jsou děti upozorněny na bezpečnost, BESIP a obezřetné chování:
27.9.2012, 24.10.2012, 21.12.2012, 18.1.2013, 31.1.2013, 7.2.2013, 28.3.2013, 29.3.2013,
25.6.2013.
21.12.2012, 18.1.2013, 7.2.2013 – děti byly poučeny o zákazu vstupu na zamrzlé či zledovatělé
plochy.
Tuchořice 29.6.2013

zpracovala: Danuše Kiššová

10. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti provedené ČŠI
V tomto školním roce neproběhla inspekční činnost České školní inspekce.
Ostatní kontroly
KHS Ústeckého kraje, územní
pracoviště Louny

18.2.2013

MŠ, školní jídelna

Úřad práce

2.5.2012

kontrola docházky dětí do MŠ

Státní okresní archiv Louny

13.5.2013

kontrola uložení archiválií a
výkonu spisové služby

Obec Tuchořice

1.10.2012
13.5.2013

veřejnoprávní kontrola

11. Základní údaje o hospodaření školy
Viz příloha Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012.
12. Grantové programy

Vypisovatel grantů

Název projektu

Cíl projektu

Datum
ukončení

Evropské fondy
OPVK

Lépe, rychleji a efektivně
registrační číslo
CZ.1.07/1.4.00/21.1013

Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách

31.7.2013

13. Závěr
Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována a bude zveřejněna podle § 7 vyhlášky
č. 15/2005Sb., § 10, 28 a 168 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) v platném znění.
Veškeré přílohy jsou k dispozici v papírové podobě ve škole.

Tuchořice 30. srpna 2013

Mgr. Lenka Řapková, ředitelka školy
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