Základní škola a Mateřská škola Tuchořice
439 69 Tuchořice 167
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O
ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2014/2015

Zpracovala: Mgr. Lenka Řapková, ředitelka školy
15. října 2015

Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, Tuchořice 167, příspěvková organizace, IČO 72742852, tel.: +420 417 638 902, +420 417 638 903

1. Základní údaje o škole
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Tuchořice
439 69 Tuchořice 167,
příspěvková organizace

Identifikátor školy (REDIZO):
600083098

Škola sdružuje:
Základní škola

kapacita 50 žáků

IZO: 102377383

Školní družina

kapacita 33 žáků

IZO: 116600179

Mateřská škola

kapacita 28 dětí

IZO: 181018756

Školní jídelna

kapacita 100

IZO: 181018764

Ostatní údaje:
Adresa:

439 69 Tuchořice 167

Telefon:

+420 417 638 902 (ZŠ), +420 417 638 903 (MŠ)

Ředitelka školy:

Mgr. Lenka Řapková

E-MAIL:

zstuchorice@email.cz

WEB:

http://www.zstuchorice.cz

Zřizovatel:
Název zřizovatele:

Obec Tuchořice

Adresa:

439 69 Tuchořice 123

IČ, DIČ

00265624, CZ00265624

Starosta:

Ladislav Kubiska

Telefon:

+420 415 725 094

E-MAIL:

obec@tuchorice.cz

WEB:

http://www.tuchorice.cz
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Naše škola je vesnickou školou, která se nachází na severozápadním okraji obce Tuchořice
přibližně 12 km od města Žatce. Škola je rozdělena do dvou samostatných budov. Budova
základní školy je patrová, pocházející z roku 1926. Sousední budova mateřské školy je
přízemní, postavena v 80. letech minulého století.
Do roku 2010 fungovaly obě budovy (Základní škola, Mateřská škola) samostatně. Od 1.8.2010
došlo ke sloučení obou škol a ke změně názvu na Základní škola a Mateřská škola Tuchořice.
Základní škola je málotřídní školou, organizovanou od 1. do 5. ročníku.

Ve školním roce 2014/2015 měla základní škola k 30.9.2014 celkem 2 třídy a 20 žáků.
Průměrná naplněnost tříd – 10 žáků.

Mateřská škola je jednotřídní o kapacitě 28 dětí (k 1.9.2014 došlo k navýšení kapacity
mateřské školy ze stávajících 25 na 28).
Věkové složení dětí: smíšené, zpravidla od 3 do 6 let.

Ve školním roce 2014/2015 bylo v mateřské škole k 30.9.2014 zapsáno 28 dětí.
Věkové složení dětí: od 2,5 let do 6 let věku.
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Přehled o počtu ročníků a počtu žáků základní školy
I. pololetí (stav k 31.1.2015)
Ročník

Kmenová učebna
(název)

Celkem žáků
v ročníku

Z toho dívek

Počet integrovaných,
zdravotně postižených žáků
(vývojové poruchy učení,
individuální vzdělávací plán)

1.

I. (1.,2.ročník)

1

1

2.

I. (1.,2.ročník)

7

5

3.

II. (3.,4.,5.ročník)

6

2

4.

II. (3.,4.,5.ročník)

4

2

5.

II. (3.,4.,5.ročník)

2

1

1

Celkem

2

20

11

3

Počet integrovaných,
zdravotně postižených žáků
(vývojové poruchy učení,
individuální vzdělávací plán)
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II. pololetí (stav k 30.6.2015)
Ročník

Kmenová učebna
(název)

Celkem žáků
v ročníku

Z toho dívek

1.

I. (1.,2.ročník)

1

1

2.

I. (1.,2.ročník)

5

4

3.

II. (3.,4.,5.ročník)

6

3

4.

II. (3.,4.,5.ročník)

4

2

5.

II. (3.,4.,5.ročník)

1

1

Celkem

2

17

11

2

2

Školní družina
Na škole pracuje také školní družina s jedním oddělením. Ve školním roce 2014/2015 bylo
k 31.10.2014 zapsáno do školní družiny 20 žáků, školní rok byl ukončen v ŠD se 17 žáky.
Školní jídelna
Stravování probíhá ve školní jídelně, vaří se v budově mateřské školy. V základní škole funguje
výdejna, kam se obědy převážejí v termoportech ze sousední budovy MŠ. Obědy se vydávají
v ZŠ po skončení vyučování od 11.50 do 13.00 hod.
Ve školním roce 2014/2015 se v mateřské škole stravovalo 28 dětí, v základní škole 20 žáků
(stav k 31.10.2014)
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V areálu školy se nachází dětské hřiště a multifunkční hřiště, které je přístupné veřejnosti.
K mateřské škole přiléhá školní zahrada. Ve školním roce 2014/2015 žáci i učitelé využívali v ZŠ
jednu interaktivní tabuli, 4 notebooky, 2 stolní počítače ve II. třídě a jeden notebook a LCD
televizi v I. třídě.

Školská rada byla zřízena a jmenována 2.11.2005 a má 3 členy.
Ve školním roce 2014/2015 proběhly dvoje volby do školské rady, a to za pedagogické
pracovníky školy, dne 26.9.2014 a za zřizovatele, dne 6.10.2014 na další 3-leté období.
Složení školské rady ve školním roce 2014/2015:
Markéta Hejdová - jmenována za zákonné zástupce žáků,
Mgr. Jana Bělohoubková - jmenována za pedagogické pracovníky školy,
Vladislava Děrková – jmenována za zřizovatele.

Údaje o občanském sdružení při škole:
Název: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Tuchořice (zkratka: SRPŠ Tuchořice)
Registrace: 30.1.2013, IČ 47787058
Předsednictví (od 1.12.2013): předseda: Lysuková Radka, pokladník: Koukalová Věra
Členové: za MŠ: Rendlová Lucie; za ZŠ: Kubisková Alena, Roobová Eva

2. Přehled oborů vzdělávání
Vzdělávací programy
Název vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program pro
vzdělávání „Učíme se společně“

Platnost dokumentu
základní od 1.9.2013

Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání „Od jara do zimy v mateřské
škole“

od 1.9.2013

Zařazené ročníky
1. – 5. ročník
MŠ

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy,
přehled pracovníků školy – školní rok 2014/2015
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Vedení školy
Ředitelka školy
Příjmení, jméno, titul

Datum jmenování na základě konkurzního
řízení

Řapková Lenka, Mgr.

1.8.2011

Pedagogičtí pracovníci
Základní škola
Příjmení, jméno, titul

Funkční zařazení

Řapková Lenka, Mgr.

ředitelka

1.
Tv,
Hv (od

2.2.2015)

Vyučuje předmětům – ročník:
2.
3.
4.
5.
Tv,
Tv,Aj
Tv,Aj,
Tv,Aj,
Hv (od
Pč (do
Pč,Hv
Pč,Hv,
2.2.2015)
31.1.2015)
Inf
Hv (od
2.2.2015)

Bělohoubková Jana,
Mgr.

učitelka 1.stupně ZŠ, Hv (do
třídní učitelka II.třídy 31.1.2015)

Hv

(do
31.1.2015)

(3.,4.,5. ročník)

Čj, Ma,
Vv,
Hv (do

Čj,Ma,
Vv

Čj,Ma,
Vv

Př,Vl

Př,Vl

31.1.2015)

Lebdušková Klára, Mgr.

učitelka 1.stupně ZŠ,
třídní učitelka I.třídy
(1.,2. ročník)

Kiššová Danuše

Metodik prevence
učitelka 1.stupně ZŠ

Čj,Ma,
Prv,
Vv,Pč

Čj,Ma,
Prv,
Vv,Pč

Prv,
Pč (od

2.2.2015)

Školní družina
Kiššová Danuše

vychovatelka ŠD

Mateřská škola
Janovská Libuše

učitelka MŠ

Uherková Anna

učitelka MŠ

Provozní pracovníci
Stambrechtová Martina

školnice

Školní jídelna
Štejnarová Irena

vedoucí školní jídelny, hospodářka

Polcarová Irena

kuchařka

Kvardová Miloslava

pomocná síla

Petřivalská Iveta

účetní (externě)
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Věková struktura zaměstnanců
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Do 35 let
35 – 45 let

45 – 55 let

Muži
0

Muži
0

Ženy
1

Muži
0

Ženy
3

Ženy
1

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI
Do 35 let
35 – 45 let

45 – 55 let

Muži
0

Muži
0

Ženy
0

Muži
0

Ženy
0

Ženy
3

55 let –
důchodový
věk
Muži Ženy
0
0

V
důchodové
m věku
Muži
Ženy
0
1

Celkem

55 let –
důchodový
věk
Muži Ženy
0
1

V
důchodové
m věku
Muži
Ženy
0
0

Celkem

Muži
0

Muži
0

Ženy
6

Ženy
4

4. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání, k povinné školní
docházce a následném přijetí do školy
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016
Zápis do mateřské školy pro následující školní rok 2015/2016 proběhl dne 22.4.2015 od
13.00 do 15.30 hod v budově MŠ.
Počet podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016: 10
Kladné rozhodnutí o přijetí bylo vydáno 8 uchazečům, dodatečně bylo přijato ještě 1 dítě.
Do mateřské školy od 1.9.2015 nastoupí 9 dětí.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2015/2016
Zápis do prvního ročníku pro následující školní rok 2015/2016 se uskutečnil v pátek
23. ledna 2015 od 13.30 do 16.00 hod v budově základní školy.
Přehled žáků zapsaných do 1.ročníku pro školní rok 2015/2016
K zápisu do
1.ročníku se
dostavilo

Bylo přijato do Počet podaných Počet
1.ročníku
žádostí o OŠD
rozhodnutých
OŠD

Přestoupili
na
jinou školu před
zahájením
šk.docházky

4

5

0

0

0

Do 1.ročníku nastoupilo celkem 5 žáků.
Stav k 31.8.2015

7

Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, Tuchořice 167, příspěvková organizace, IČO 72742852, tel.: +420 417 638 902, +420 417 638 903

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled prospěchu ve školním roce 2014/2015
1. pololetí
Ročník

Počet
žáků

Prospěl
s vyzn.

2. pololetí

Prospěl

Neprospěl

Nehodnocen

Počet
žáků

Prospěl
s vyzn.

Prospěl

Neprospěl

Nehodnocen

1.

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

2.

7

6

1

0

0

5

4

1

0

0

3.

6

5

1

0

0

6

4

2

0

0

4.

4

3

1

0

0

4

3

1

0

0

5.

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

20

16

4

0

0

17

12

5

0

0

Celkem

Přehled chování ve školním roce 2014/2015
1. pololetí
Počet žáků s 2.st.
chování

2. pololetí

Počet žáků se 3.st.
chování

0

0

Počet žáků s 2.st.
chování

Počet žáků s 2.st.
chování

0

0

Údaje o zameškaných hodinách
1. pololetí
Zameškané hodiny
celkem

762

2. pololetí

Z toho neomluvené
hodiny

0

Zameškané hodiny
celkem

795

Z toho neomluvené
hodiny

0
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků:
Primární logopedická prevence – Vzdělávací kurz s časovou Anna Uherková
LOGOPEDICKÁ
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, dotací 60-ti hodin:
MĚCHOLUPY
29.9. – 2.10.2014 - Žatec
3.12.2014 - Měcholupy
Jóga pro děti – Miluše Čadílková Kadaň

4.2.2015

Lenka Řapková

Jóga pro děti – Miluše Čadílková Kadaň

27.2.2015

Anna Uherková

Aktuální
stav
školské
legislativy 27.3.2015
(studium k prohlubování kvalifikace) –
Fakta s.r.o.

Lenka Řapková

6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Projektové dny – školní rok 2014/2015
Poř.
č.

Název, ročník

Termín, garant

Obsah

1.

Zdravě jíst

6.10.2014 –
30.6.2015,
K.Lebdušková

Celoroční projekt příkladů, diskusí, důkazů, založení
zdravého obchodu (obaly) – o tom, co jíme, co tělo
potřebuje.

1.,2.r.

2.

Pomáháme si

10.10.2014,
L.Řapková,
K.Lebdušková

Šití ponožkového psa do dražby pro nadaci na asistenční
psy – v rámci pracovních činností (3 vyučovací hodiny)

3.

Náš region, obec

23.10.2015
D.Kiššová

Zvyky, jídla, pití, oblečení typické pro region, obec. Žáci
vyhledávali různé informace, shromažďovali obrázky –
přírodověda.

1.-5.r.

4.,5.r.

4.

Halloween

30.10.2014 ,
L.Řapková,
K.Lebdušková,
J.Bělohoubková

Původ svátku, tradice v anglosaských zemích, tvoření
kostýmů, průvod masek obcí.

5.

Exotické zvíře

1.12.2014
D.Kiššová

Exotické zvíře žijící v naší domácnosti. Žáci vyhledávali
informace o jejich životě (zpracování získaných informací
do pracovního listu) – přírodověda.

6.

Vánoce

19.12.2014
K.Lebdušková,
J.Bělohoubková

Vánoční zvyky a tradice, výroba dekorací, zdobení
stromečku, vyprávění o Vánocích, zpěv koled, hraní
deskových her.

1. – 5.r.

4.,5.r.

1. – 5.r.
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7.

Aby se nám dobře
žilo

18.12.2014
D.Kiššová

Žáci navrhují, jak správně zařídit svůj pokoj, aby prospíval
jejich zdraví. Svůj pokoj nakreslí – přírodověda.

Finanční
gramotnost
3. – 5.r.

1.2.2015 –
30.6.2015
J.Bělohoubková

Obchodní centrum ve třídě, hra na obchod, práce
pokladních, vedoucích jednotlivých sekcí, slovní úlohy ze
života – peníze, jak zaokrouhlit cenu, kolik mi vrátí, jak
reklamovat zboží, asertivní chování, žádost o práci, jak
ušetřit, jak si navrhnout rozpočet, zdravý jídelníček

Šetříme energii
v našem domě

13.1.2015
D.Kiššová

Žáci si prohlédnou jejich dům či byt, spočítají elektrické
spotřebiče, navrhnou úsporná opatření, vystřihují a lepí
elektrické spotřebiče – přírodověda.

16.4.2015
D.Kiššová

Žáci kreslí obsah evakuačního zavazadla, zjistí, jak by
probíhala evakuace v naší obci (ubytování) - přírodověda.

24.4.2015
L.Lebdušková
J.Bělohoubková

Prezentace o vzniku Země (film Home), o ničivé činnosti
člověka, návštěva místního statku (p. Šůma), sběr
odpadků v obci.

4.,5.r.

28.4.2015
D.Kiššová

Výukový program – péče o chrup pro 1. stupeň ZŠ,
vyplňují tiskopisy - přírodověda.

Život na vesnici
v minulém století

28.4.2015
J.Bělohoubková

Třída proměněna na vesnickou chalupu, role členů rodiny,
vzájemná pomoc, způsob obživy, slovní úlohy na dané
téma, četba a vyprávění pohádek, K.J.Erben – Polednice.

1.5. – 31.5.2015
J.Bělohoubková

Zapojení se do projektu Finanční gramotnost – osobní
rozpočet, tvorba jídelníčku, náklady na život – soutěž
nedokončena z technických a časových důvodů.

4.,5.r.

8.

9.

4.,5.r.

10.

Evakuační
zavazadlo
4.,5.r.

11.

Den Země
1.– 5.r.

12.
13.

Zdravé zuby

3.,4.,5.r.

14.

Rosťa Rozpočtář
4.,5.r.

15.

Proč odpady

7.5. – 5.6.2015
K.Lebdušková

Ekologicky zaměřeno na jednotlivce, co udělat pro zlepšení
stavu na Zemi, nápady, jak recyklovat.

16.

Malý obchod
1.,2.r.

28.5. –
30.6.2015
K.Lebdušková

Obaly, odpady, jídlo – vyvozen „obchod“ – zamyšlení,
diskuse, co lze dnes prodat, za kolik, v jaké kvalitě. Jak se
prodává – dramatizace, hraní, počty.

Třídění odpadu
v naší obci

2.6.2015
D.Kiššová

Jak správně třídit odpad, rozmístění kontejnerů v naší obci
podle plánu.

2.6.2015
J.Bělohoubková

Problematika závislostí, nebezpečí drog. Zvládání
nebezpečných situací, prevence.

8.6. – 19.6.2015
K.Lebdušková

Bankovky, registrace tržby, počty, hodnota versus kvalita,
pojem „konzumní společnost“, potřeba – závislost.

17.

1.,2.r.

4.,5.r.

18.

Škodlivost
závislostí
3.,4.,5.r.

19.

Naše finance
1.,2.r.
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Další kulturní a školní akce – školní rok 2014/2015
Klaun Kristyán

9.9.2014

1.,2.r.

prostory mateřské
školy Tuchořice

Malé divadelní vystoupení jednoho herce s velkou
interaktivností k dětem – poznávání pohádek,
písní, soutěže zručnosti, jemné motoriky, hledání
humorných rýmů.

Advent

13.2.2015

Hudební vystoupení žáků Adventu.

Mikulášská nadílka

4.12.2014

Čert, Mikuláš a anděl nadělují dětem balíčky
placené SRPŠ. Spolupráce s Domovem „Bez
zámků“.

Plavecký výcvik

9.1. – 10.4.2015

3.– 5.r.

plavecká hala
Postoloprty

Divoký Madagaskar

13.2.2015

Promítací pásmo v městském divadle v Žatci.
Geografický vzdělávací školní projekt manželů
Motani zaměřený na multikulturní, globální,
environmentální a mediální výchovu.

Eliška Polanecká –
spisovatelka

4.3.2015

1.,2.r.

prostory mateřské
školy Tuchořice

Předčítání pro malé čtenáře z tvorby E. Polanecké,
povídání se spisovatelkou.

Sebeobrana

7.4.2015

Názorné ukázky sebeobrany, prevence před
násilím, šikanou (Michal Roob).

19.5.2015

Divadelní představení – muzikál na motivy
stejnojmenné pohádky.

1.– 5.r.

1.– 5.r.

1.– 5.r.

1.– 5.r.

Sindibádova
dobrodružství
1.– 5.r.

Oslavy ke Dni dětí

Most, Divadlo
Rozmanitostí

1.6.2015
L.Lebdušková
J.Bělohoubková

Sportovní den v prostorách školy a venkovního
hřiště.

18.6.2015

Dramaticko – hudební vystoupení „Trpasličí
svatba“ žáků ZŠ pro klienty v zámeckém parku
Domova „Bez zámků“ v Tuchořicích.

25.6.2015

Celodenní výlet do zábavního a volnočasového
parku Mirakulum v Milovicích nad Labem.

Školní akademie

26.6.2015

Vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ, pasování
předškoláků na školáky, rozloučení s žákyní
5.ročníku K. Hejdovou, hudební vystoupení.

Zvířátkový den

29.6.2015

Povídání o domácích zvířátkách, prezentace foto,
péče o ně, zážitky, rady, informace

1.– 5.r.

Hudebně dramatické
vystoupení žáků
1.– 5.r.

Školní výlet
1.– 5.r.

1.– 5.r.

1.– 5.r.
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Dopravní výchova
Dopravní hřiště Žatec
Křižovatky, jízda na kole dle dopravních
předpisů.

10.10.2014

3. – 5.r. (Autoškola
Janouš, vyučující: Pavlína
Zetková)

Výuka dopravní výchovy ve škole
Teorie – řešení dopravních situací.

31.10.2014

3. – 5.r. – P. Zetková

Výuka dopravní výchovy ve škole
Teorie – řešení dopravních situací.

9.12.2014

3. – 5.r. – P. Zetková

Výuka dopravní výchovy ve škole
Teorie – řešení dopravních situací.

3.3.2015

3. – 5.r. – P. Zetková

Dopravní hřiště Žatec
Křižovatky, jízda na kole dle dopravních
předpisů.

8.4.2015

3. – 5.r. – P. Zetková

Dopravní hřiště Žatec
Křižovatky, jízda na kole dle dopravních
předpisů.

22.4.2015

3. – 5.r. – P. Zetková

Dopravní hřiště Žatec
Křižovatky, jízda na kole dle dopravních
předpisů.

27.5.2015

3. – 5.r. – P. Zetková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
9.9.2014 „Klaun ve školce“ – Zábavné představení pro děti ze školky a školy (1. a 2.roč.).
Klaun Kristyán s hadem.
22.10.2014 „Keramika v MŠ“ - Děti s paní Ing. Koštialovou vyráběly Vánočního andílka,
kterého si poté odnesly domu na výzdobu. Dle vlastní fantazie si ho vyzdobily.
30.10.2014 „Halloween v MŠ“ Halloweenské dopoledne ve školce - děti přišly ve
strašidelných kostýmech, ve kterých se společně se žáky ze základní školy vydaly procházkou
ukázat lidem ve vesnici.
19.11.2014 „Přednáška zubní hygiena“ ve školce. Odpoledne přijela dentální hygienistka
paní Růžičková na besedu o zoubkách. Pro děti měla připravenou krátkou pohádku s maňásky
a poté rodičům formou diskuze radila jak se o zoubky dobře starat.
25.11.2014 „Vánoční fotografování“. V mateřské škole proběhlo vánoční focení dětí MŠ a
žáků ZŠ firmou FOTOSPOUŠŤ ze Žatce.
26.11.2014 „Vánoční tvoření“ + keramika v MŠ. V odpoledních hodinách proběhlo ve
školce Vánoční tvoření s rodiči. Na výběr bylo několik Vánočních výrobků, které si společně děti
s rodičem vyrobili a poté odnesli domů. Dále jsme tu měli paní keramičku Ing. Koštialovou, s
kterou dle pokynů vytvářely z keramické hlíny andílka.
30.11.2014 „Rozsvícení Vánočního stromečku na návsi v Tuchořicích“. Děti ze školky
zpívaly společně s paní učitelkami koledy při příležitosti rozsvícení Vánočního stromku.
4.12.2014 „Mikulášská besídka v MŠ“ Děti si společně s paní učitelkami připravily pro
rodiče pásmo písniček, básniček, tanečků a pohádky k Vánocům, které ve školce předvedly.

12

Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, Tuchořice 167, příspěvková organizace, IČO 72742852, tel.: +420 417 638 902, +420 417 638 903

5.12.2014„Čerti v MŠ“ – klienti z domova bez zámků - Klienti z domova bez zámku
s paní Gwizdovou přišli v kostýmech (Mikuláš, Anděl a Čerti) rozdat dětem balíčky, které byly
zakoupené z částky SRPŠ. Děti za balíčky nejen poděkovaly, ale předvedly , co se s paní
učitelkami naučily (básničky, písničky).
11.12.2014„Beseda v knihovně, návštěva muzea v Žatci“ – předškoláci. Předškoláci
společně s paní učitelkou A. Uherkovou se vydali autobusem na besedu o Vánocích do žatecké
knihovny. Cestou z knihovny se stavili v muzeu, kde probíhala výstava „Betlémů“.
9.1. – 10.4.2015 Plavání – Bublina Postoloprty (10x – pátek) Děti z mateřské školy
společně se žáky 3., 4. a 5. ročníku ZŠ absolvovali plavecký kurz v plavecké hale Postoloprty.
4.2.2015 Návštěva solné jeskyně v Lounech.
19.2.2015 Divadlo Vrchlického Louny. Děti z mateřské školy Tuchořice a Liběšice
navštívily divadelní představení „O Sněhurce.“
2.3.2015 Karneval v MŠ. Dopolední program v kostýmech.
4.3.2015 Autorské čtení s Eliškou Polaneckou. Do školky jsme si pozvali spisovatelku
Elišku Polaneckou, která nám povídala o svém spisovatelské životě. Přivezla si s sebou na
ukázku své knížky, nejen pro děti, tak i pro dospělé čtenáře. Z některých knížek nám sama
přečetla krátké ukázky. Kdo si od ní přinesl z domova knížku, tak mu ji podepsala i s
věnováním. Na besedu dorazili i žáci ze základní školy společně s paní učitelkou Mgr. Klárou
Lebduškovou.
18.3.2015 Děti vystoupily na maškarním plese Domova „Bez zámků“ s tanečkem na píseň
„ŠŠŠ“ z filmu Rebelové. Jako rekvizity jim posloužily deštníky. Vše se uskutečnilo na obecním
sále v Tuchořicích.
31.3.2015 „Beseda o Velikonocích“ knihovna Žatec + muzeum. Předškolní děti společně s paní
učitelkou Annou Uherkovou vyrazily linkovým autobusem na besedu o Velikonocích do Žatecké
knihovny. Paní knihovnice Anna Kloboučníková si pro nás připravila zajímavý program. Po
besedě jsme navštívili Žatecké muzeu, kde se konala výstava na téma: „MASOPUST“
24.4.2015 Den země – statek u Šůmů. Děti z MŠ a ZŠ se zúčastnily společné akce na statku.
Děti si vyslechly povídání o hospodaření a zemědělství od paní Šůmové. Dále si prohlédly
některá zvířata a zemědělské stroje od počátku po současnost.
30.4.2015 Čarodějnice v MŠ. Děti v tento den přišly v kostýmech čarodějů a čarodějnic.
Celé dopoledne bylo zaměřené na tradice spojené s tímto dnem. Paní učitelky pro děti
připravily soutěže, za které dostaly malou odměnu. Vycházka byla v kostýmech, průvod vesnicí.
16.5.2015 Vítání občánků na obecním úřadě v Lipně. Děti, které navštěvují naší
mateřskou školu z Lipna, přednášely básničky na obecním úřadě.
1.6.2015 Mezinárodní den dětí v MŠ. Soutěžní dopoledne na multifunkčním hřišti u školy.
16.6.2015 Závěrečné focení v MŠ.
17.6.2015 Divadlo v MŠ – „Drak a rozpustilá princezna“. Představení bylo poutavé, střídalo
se mluvené slovo se zpěvem.
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25.6.2015 Třídní výlet do lesoparku Chomutov ( 20 dětí). Děti společně s paní učitelkami a
paní kuchařkou Irenou Polcarovou vyrazily objednaným autobusem (Danko-bus) na výlet. Po
prohlídce zvířat se děti projely Safari vozem do „volné přírody“.
26.6.2015 Školní Akademie + rozloučení s předškoláky od 14 hodin (na multifunkčním hřišti
ZŠ). Děti z MŠ si připravily společně s paní učitelkami taneční vystoupení „Bobr“ a „Kočky“.
Předškolákům se rozdaly knížky na vzpomínku na MŠ a pamětní listy.
30.6.2015 Rozloučení s předškoláky se zástupci OÚ Tuchořice v mateřské škole (děti dostaly
upomínkové předměty a pamětní list).
Od 13.7. – 16.8.2015 Uzavření MŠ – Hlavní prázdniny (Rekonstrukce: Okna, dveře,
zateplení, fasáda, chodníky, koberce v MŠ).

Prezentace školy na veřejnosti
Prezentace školy na veřejnosti probíhá formou informací na nástěnkách ve škole, na webových
stránkách školy. Děti MŠ a žáci ZŠ zajišťují kulturní program při různých akcích obce Tuchořice,
dlouhodobě spolupracujeme s ostatními málotřídními školami v regionu (různá setkávání při
společných vystoupeních).

Zájmové kroužky 2014/2015
Zájmové kroužky na škole byly zajišťovány ve spolupráci se Základní uměleckou školou
Postoloprty a liběšickou farou (Poutníčkův klub).
Obor

Vyučující

Den a čas

Ročníky, a počet dětí, které se
zúčastnily

Výtvarný

Alena Gruntová

středa
12.30 – 14.00

Výtvarný

Alena Gruntová

středa
14.30 – 16.30

Hudební

Mgr. Petr Bernard

pátek
14.00 – 16.15

MŠ (předškolní děti)
1. ročník ZŠ
2. ročník ZŠ
3. ročník ZŠ
4. ročník ZŠ
5. ročník ZŠ
Jiné (nejsou žáci ZŠ Tuchořice)
ZOBCOVÁ FLÉTNA
2. ročník ZŠ
3. ročník ZŠ
4. ročník ZŠ
5. ročník ZŠ
HRA NA EL. KLÁVESY
Jiné (nejsou žáci ZŠ Tuchořice)

8
1
5
4
2
1
3
4
1
3
1
1

stav k 30.9.2014

Poutníčkův
klub

Jana Pospíšilová

pátek
14.00 – 14.45

2 žákyně z 3.a 4. ročníku ZŠ
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8. Prevence sociálně patologických jevů
Zpracování MPP

Mgr. Klára Lebdušková

9. Akce školní družiny
Školní rok 2014/2015 se nesl v duchu čtyř ročních období.
8.9.2014

Zahájení celoročního projektu „Celé Česko čte dětem“. Projekt byl zařazen
do odpočinkové činnosti, vždy po obědě. Děti si knížky vybíraly podle
zájmů. Za povšimnutí stojí i to, že si přinášely knihy o přírodě, čehož bylo
využito i v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Cílem je
vychovat žáka – budoucího občana, který si bude vědom toho, že svým
každodenním jednáním ovlivňuje stav životního prostředí, a zvažuje podle
toho svá rozhodnutí atd.

4.10.2014

Světový Den zvířat – beseda.
Informace o životě zvířat, jak se k nim chováme, jak se o ně staráme. Děti
vyhledávaly tyto informace na tabletech a v encyklopediích.

24.10.2014

projekt „Dětská práva“ (slabikář dětských práv), vím co smím – NADACE
NAŠE DÍTĚ. Děti si prohlížely obrázkovou publikaci a diskutovaly mezi
sebou.

30. - 31.10. 2014

Halloween, vydlabávání dýní – výzdoba před budovou ZŠ
Papírová koláž – dýňový panáček, netopýr, kresba dýní (výzdoba ŠD)
Četba“ Lidové tradice“ (Halloween, D. Šottnerová)

30.11.2014

Advent v Tuchořicích. Vystoupení dětí při slavnostním rozsvícení vánočního
stromu na návsi. Děti zazpívaly píseň „Tři oříšky pro Popelku“ a poté
rozdávaly zápichy s vánoční tématikou, které vyrobily v rámci družiny.

5.12.2014

Pokračování v projektu „Dětská práva“ – rozhovory na dané téma.

10.12.2014

Děti vytvářely z barevných papírů vánoční stromečky a andílky na výzdobu
stolů kulturního domu v Tuchořicích (vánoční besídka).

18.12.2014

Vazba vánočních kytic (dárek pro rodiče, zaměstnance a přátele ZŠ a MŠ).

14.1.2015

Zahájení projektu – První pomoc a její význam (literatura, autor Jan
Dvořáček a Jaromír Hrabovský).

19.1.2015

Projekt „první pomoc“ (význam čísel telefonů 150,155,156,158), záchranný
integrovaný systém- tísňová linka 112.

4.2.2015

Projekt „Den ptactva“ - beseda, vyhledávání informací na internetu- druhy
ptáků, čím se živí, části těla, seznamují se s pojmem ornitolog.

11.2.2015

Vytváření prací do výtvarné soutěže „Krkonoše očima dětí“ – kresba
pastelkami „ptáci“ - ENVIRONMENTÁLNÍ STŘEDISKO KRNAP.
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19.2.2015

Vytváření prací do 9. ročníku výtvarné soutěže „Celé Česko čte dětem“,
téma: Cesta do říše snů, kresba, malba temperami.

9.3.2015

Projekt „První pomoc“ (pravidlo 5 T - Ticho, Teplo, Tekutiny ,Tišící
prostředky, Transport), sedačka - přenášení raněného.

20.3.2015

Projekt „První pomoc“ (krvácení z nosu, žilné a tepenné).

27.3.2015

Velikonoce – výroba velikonočních košíčků z barevného kreslícího kartonu,
zdobení kraslic, beseda – lidové zvyky

1.4.2015

„Den ptactva“ – beseda (četba a prohlížení obrázků z encyklopedií a
tabletů).

13.4.2015

Projekt-První pomoc (úžeh,úpal).

22.4.2015

„Den Země“- ukliďme hřiště (hřiště TJ Sokol Tuchořice) – sběr odpadu –
třídění, sběr suchých větví.

24.4.2015

Projekt „Neboj se silnic“Ministerstvo vnitra-obrazová publikace, objasňování
dopravních situací, diskutování na téma: chodec a cyklista.

29.4.2015

Projekt „Zdravý životní styl“ děti diskutují o tom jak se stravují,jak dodržují
pitný režim,vypravují o svých sportech a aktivitách. Dále navrhují
jídelníček na celý den.

5.5.2015

Projekt „První pomoc“ - přivolání pomoci – telefonická ukázka.

29.5.2015

Ukončen projekt „Celé Česko čte dětem“.
Seznam přečtených knih: „Bajky“ aut. Jan Vrba, il.Josef Lada,
„Příroda pod lupou“ (nakladatelství Svojtka-Praha), „Ježeček Dupálek“ aut.
Eva Baštová, il. Antonín Šplíchal, „Čertovské pohádky“ aut.Jiřina
Rothmeierová,il.děti z Dětského domova a ze ZŠ Chomutova,
„Lidové tradice“aut.Dagmar Šottnerová,il.Jitka Tláskalová, „Lidové tradice“
Halloween D.Šottnerová,il.Jitka Tláskalová, „Mravenečkova dobrodružství“
aut.Vitalij Bianki,il.Vilma Lesková, „366 Hajadánových povídaček“ přeložil
Zdeněk Slabý,Hana Vrbová,il.Petr Cpin, „Dášenka“ Karel Čapek,fotografie,
„Kouzelné příběhy na dobrou noc“ M.Rabasová,v.Štefanová, „Povídala ježčí
máma“ aut.Rudo Moric,il.Karel Franta, „Anička ve městě“aut. Ivana
Peroutková,il.Eva Mastníková, „Příběhy z medové stráně“ aut.Václav
Deyl,il.Vojtěch Kubašta,
„Přírodou krok za krokem“,aut.Jiří
Felix,il.Květoslav Hísek

1.6.2015

Mezinárodní den dětí – běh na krátké vzdálenosti (50m, 100m), pouštění
balónků, závodivé hry v družstvech.

9.6.2015

Beseda o myslivosti s panem ing. Václavem Pilařem a jeho synem
Václavem Pilařem z Myslivecké společnosti - Liběšice. Přednáška na téma:
příroda, lesní zvířata (srnci, jeleni, divoká prasata, liška …). Děti se
seznámily s pojmem vzteklina a jak se mají chránit, dále byly upozorněni i
na jiný druh nebezpečí v lese a jak přivolat pomoc. Jak se zachovat, když
najdou opuštěné mládě atd. Také dětem přinesli na ukázku různé trofeje.
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15.6.2015

Exkurze v “ Chráněné dílně“ v Tuchořicích. Majitelka firmy Lucie Rendlová
ukázala na chmelnici dráty s provázky, po kterých se pne zemědělská
kulturní plodina - chmel. Vysvětlila, kde všude se chmel využívá (hlavně
k výrobě piva). Objasnila dětem význam pojmu „Chráněná dílna“, a že v ní
pracují lidé s handicapem. Potom nás provedla všemi prostory. Ve svém
programu měla připravenou finanční gramotnost, kterou mají děti v učivu.
Děti počítaly druhy drátů, provázky, peníze, na provázcích dělaly uzlíky. Při
rozloučení jim paní Rendlová rozdala lízátka, na které si děti „vydělaly“.
Dále jsme navštívili pana Jiřího Gregora- HOPEX Tuchořice, v hale jsme si
prohlédli zemědělské stroje, např. kombajn „Class“, traktory, postřikovadla,
sečky atd. P. Gregor vysvětlil dětem k čemu slouží. Vyjmenoval druhy obilí
a upozornil na nemoc kulturní rostliny – pšenice seté.

24.6.2015

Byla ukončena soutěž ve sběru papíru, která probíhala po celý školní rok
2014/2015. 29.6.2015 pak proběhlo vyhodnocení nejlepších žáků v soutěži
ve sběru papíru.

25.6.2015

Odeslány výtvarné práce „Pohádky“ Jičín (návrhy na známky).

V listopadu 2014 proběhla praxe ve ŠD Jany Svobodové 4.roč.Spgš Most
Zpracovala: Danuše Kiššová, vychovatelka ŠD

10. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti provedené ČŠI
Listopad 2014 – tematická inspekce ČŠI zaměřená na bezpečnost ve školách a školských
zařízení. Jinak ve školním roce 2014/2015 neproběhla žádná další inspekční činnost České školní
inspekce.
Ostatní kontroly
organizace

Datum
provedení
kontroly

Název prováděné kontroly

KHS Ústeckého kraje, územní
pracoviště Louny

1.6.2015

Kontrola školní jídelny a výdejny jídel.

Obec Tuchořice

8.9.2014

veřejnosprávní kontrola – za období 01 07/2014.
veřejnosprávní kontrola – za období 08 12/2014.

25.5.2015

11. Základní údaje o hospodaření školy
Viz příloha č.1 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014.
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12. Závěr
Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována a bude zveřejněna podle § 7 vyhlášky č.
15/2005 Sb., § 10, 28 a 168 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) v platném znění.

Tuchořice 15. října 2015

Mgr. Lenka Řapková, ředitelka školy
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Příloha č. 1

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014
Základní škola a Mateřská škola Tuchořice
Základní škola a Mateřská škola Tuchořice hospodaří jako příspěvková organizace s vlastní
právní subjektivitou. Byla zřízena obcí Tuchořice k 1.1.2003 podle § 84 odst. 2 písm. č) zákona
č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 14 odst. 2 zákona ČNR č.
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle §
27 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 564/1990 Sb. byl nahrazen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb.

Hospodaření ZŠ a MŠ Tuchořice
Kč
Výnosy
Výnosy z prodeje služeb
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Výnosy vybraných místních vládních inst.
Výnosy celkem

431.485,00
2.000,00
7 226,00
1,02
4 027 254,00
4 467 966,02
Náklady

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění /SP, ZP/
Jiné sociální pojištění /Kooperativa/
Zákonné sociální pojištěné /FKSP/
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Daň z příjmů
Náklady celkem

504.960,59
131.538,00
123.024,50
261.00
1.893,00
117.614,75
2.484.428,00
794.608,00
9.821,00
23.911,63
0,00
10.580,00
6.372,00
258.338,50
0,12
4.467.351,09
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Výsledek hospodaření:
K 31.12.2014 skončilo hospodaření Základní školy a Mateřské školy Tuchořice ziskem 614,93 Kč.

Rozdělení do fondů:
* rezervní fond:
* fond odměn:

614,93 Kč
0,-- Kč

Finanční prostředky:

K 31.12.2014 je stav peněžních prostředků na provozním bankovním účtu 951.924,09 Kč.
K 31.12.2013 je stav peněžních prostředků na bankovním účtu FKSP 26.936,06 Kč.

Stav majetku:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek:
Budovy a stavby:
Samostatný movitý majetek:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek:
Pozemky:
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
v podrozvaze:

25.640,-- Kč
0,-- Kč
151.247,70 Kč
1.263.402,25 Kč
0,-- Kč
508.300,62 Kč

Dotace:
Poskytovatel
Státní rozpočet – Ústecký
kraj UZ 33353
Státní rozpočet – Ústecký
kraj UZ 33051
Státní rozpočet – Ústecký
kraj UZ 33052
Zřizovatel – Obec Tuchořice

Účel
Dotace na přímé náklady
vzdělávání
Dotace na platy
Dotace na platy
Dotace na provoz

Částka v Kč
3.306.831,00 Kč
6.750,00 Kč
13.673,00 Kč
700.000,00 Kč

V Tuchořicích dne: 20.2.2015
Zpracovala: Iveta Petřivalská

Mgr. Lenka Řapková
ředitelka Základní školy a Mateřská školy Tuchořice
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