VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2020/2021
Tato zpráva byla vypracována podle zákona č.82/2015 Sb.
č. j. 30/21

Název školy:
Sídlo školy:
Zřizovatel školy:
Ředitelka školy:
E-mail:
Školská rada:

Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví
Černá v Pošumaví, č. 71
Obecní úřad Černá v Pošumaví
Mgr. Věra Daňová
zs.cerna@tiscali.cz
skládá se ze 3 členů - I. Pekárková – zástupce zřizovatele,
Mgr. Michaela Rokosová – zástupce pedagogů a p. Petr
Jedlička – zástupce rodičů.

V Černé v Pošumaví 2. 9. 2021

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
Naše škola byla zřízena od 1. 9. 2002 jako dvojtřídní. Ředitelkou byla od 1. 10.
2002 jmenovaná Mgr. Věra Daňová. Ve školním roce 2020/2021 jsme pracovali
podle projektu ŠVP – „Škola pro všechny“.
MŠ ve vzdělávací práci vycházela ze Školního vzdělávacího programu, který
byl zpracován dle Rámcového programu a je zaměřen na celkový rozvoj
osobnosti dítěte „Cestou tam a zase zpět s kamarády poznám svět“.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zařadilo naši školu do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. 12. 2002 s názvem
Základní škola Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov s identifikátorem
zařízení 650 036 298 Právní norma – příspěvková organizace. Škola sdružuje
MŠ, ŠJ a ŠD. Dne 1. 12. 2005 došlo ke změně názvu právnické osoby a do
školského rejstříku byla zapsána takto: Základní škola a Mateřská škola
Černá v Pošumaví.
Kvůli covidu-19 byla škola opět částečně uzavřena.
Od 14. října 2020 se uzavřely školy. Výuka pokračovala distančně a na naší
škole také probíhaly individuální konzultační hodiny. 18. 11. se vrátili do školy
žáci 1., 2. a 3. ročníku a od 30. 11. jsme vyučovali ve všech třídách. Od 4. 1.
2021 žáci 4. a 5. ročníku opět přešli na distanční výuku a 1. 3. se k nim přidali i
žáci 1., 2. a 3. ročníku a žáci MŠ. Do školy se vrátili všichni žáci až 12. 4. 2021.
Během této doby probíhala distanční výuka a žáci také nejméně 2x týdně chodili
do školy na individuální konzultace. Žáci dostávali různý výukový materiál a
odkazy na různé návodné stránky pro výuku. V MŠ rovněž probíhala výuka
pomocí našich webových stránek. Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo
školu 35 žáků a MŠ 37 žáků.
ORGANIZACE ŠKOLY:
Spojené ročníky:
1. p. r.
9 žáků
2. p. r.
5 žáků
3. p. r.
5 žáků
4. p. r.
10 žáků
5. p. r.
6 žáků
Celkem 35 žáků.
Základní škola
Ve škole pracují 3 učitelky, 1 vychovatelka ŠD a školnice.

Mateřská škola
V mateřské škole pracuje ve dvou třídách 5 učitelek, 1 osobní asistentka a 1
školnice.
Školní jídelna
Pro strávníky vaří 2 kuchařky.
Do školní družiny bylo zapsáno 29 dětí. Provoz školní družiny je od 6.45 hod.
do 7.45 hod. a odpoledne do 15.40 hod.
Provoz MŠ je od 6.15 hod. do 16.15 hod.
Zařazování dětí do MŠ
Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 let, a to na základě žádosti rodičů a
jejich závazné přihlášky. Dvouleté děti jsou zařazovány podle podmínek daného
školního roku.
KONTROLNÍ ČINNOST:
Během školního roku byly prováděny průběžně v každé třídě hospitace. Tyto
hospitace byly s vyučujícími rozebírány.
Ve škole proběhla kontrola účetnictví a nakládání s majetkem – ověření roční
uzávěrky k 31. 12. 2019. Kontrolu provedla společně s obecním úřadem
auditorská společnost PLAN CONTROL s.r.o. se sídlem
Horská 73, Český Krumlov.
Výsledek kontroly – nebylo zjištěno významné porušení zákona č. 563/1991
Sb. o účetnictví ani zákona č.114/2002 o Fondu kulturních a sociálních potřeb
v platném znění.
Dále proběhla kontrola BOZP dne 2. 6. 2021. Kontrolu provedl Českomoravský
odborový svaz pracovníků školství – p. Jana Janečková.
Výsledek kontroly – bez závad.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
Klub logiky
Čtenářská gramotnost
Anglický kroužek
Doučování

2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
1 hodina týdně
2 hodiny týdně

V naší škole působí odloučené pracoviště První soukromé základní umělecké
školy s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích.

Žáci se zde učí hrát na flétnu, klavír, kytaru atd.
V obci pracuje hasičský a taneční kroužek.
Logopedii zajišťuje v místě ZŠ PaedDr. J. Bártová z logopedické ambulance
v Českém Krumlově.
S Pedagogicko-psychologickou poradnou v Č. Krumlově spolupracujeme.
Ve všech ročnících (3., 4. a 5.) byl vyučován anglický jazyk. Při výuce jazyka
používáme učebnice Start with Click. Snažíme se umožňovat žákům plynulé
navázání výuky na 2. stupni.

STAV BUDOVY:
Budova ZŠ
V době hlavních prázdnin byly v budově školy vymalovány WC a byla
provedená desinfekce celé školy. Dále byla nainstalována nová světla a nový
přívod pro anténu. Na školní zahradu byla zakoupena houpačka. Máme 2
interaktivní tabule a ve třídách máme 12 počítačů, které postupně převádíme na
nové Windows.
Budova MŠ
Vybavení tříd je na velmi dobré úrovni a je postupně, dle finančních prostředků,
obměňováno a doplňováno. Horní třída byla vymalovaná a byla provedená
desinfekce celé školky. V dolní třídě se za pomoci Obecního úřadu renovovala
podlaha v 1. třídě a v šatně 1. a 2. třídy se měnilo lino a šatní skříňky. Školní
zahrada je prostorná a je průběžně udržována a vybavována, letos tam přibyl
domeček na uskladnění hraček.
ŠJ byla rovněž celá vydesinfikovaná a vymalovaná.
Do ZŠ Černá v Pošumaví dojíždějí děti z osady Bližné, Muckova, Mokré,
Hůrky, Dolní Vltavice a Karlových Dvorů.
V ranních hodinách využívají před začátkem vyučování školní družinu.
Začátek vyučování je denně v 8.00 hodin.
Všechny třídy ve škole jsou vybaveny polohovými lavicemi.
Do obecního rozpočtu pro příští rok navrhneme zakoupení dalších tělocvičných
prvků do školní družiny.
Jednu ze tříd používáme jako tělocvičnu, využíváme přírodních podmínek okolí
obce. Za příznivého počasí používáme k výuce TV hřiště TJ a k výuce
pracovního vyučování školní zahradu. V rámci výuky TV se zúčastňují žáci
všech ročníků plaveckého výcviku v Lipně nad Vltavou. Letos se plavecký
výcvik kvůli pandemii opět neuskutečnil. V září jsme byli na seznamovacím
pobytu na Olšině.

SPOLUPRÁCE S OBECNÍM ÚŘADEM:
Spolupráce s OÚ je na velmi dobré úrovni. Má zájem, aby škola v obci
fungovala. Letos nám zaplatili rekonstrukci šaten v MŠ a domeček na
uskladnění hraček na zahradě, televizi do školy a sportovní prvky na školní
zahradu. Velmi dobře se stará o budovy MŠ a ZŠ, což se projevuje v jejich
vzhledu.
ČINNOST MIMO VÝUKU:
- návštěva divadelních představení ve spolupráci s MŠ
- účast na místních tělovýchovných olympiádách a dopravní soutěž
- seznamovací a výchovně vzdělávací pobyt na Olšině – program „Voda kolem
nás“
- testy Kalibro – pro 5. ročník
- exkurze MŠ do místní hasičské zbrojnice
- sběr starého papíru „Soutěž s panem Popelou“
- sběr léčivých bylin a pomerančové kůry
- slavnost sv. Martina
- akce „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“
- zahradní akce – Pohádková cesta naší rodiny“
- v rámci projektu „Šablony II“ – program „Country tance“
- on-line bádání s dětmi v přímém přenosu s Technickým muzeem ve Vídni
- vyrábění produktů pro vánoční trh
- pořádání ve škole Mikulášské besídky – Mikuláš, čert a anděl
- vánoční posezení u stromečku v MŠ i ŠD
- zdobení vánočních stromků před MŠ, ZŠ, OÚ a poštou
- zdobení stromků v lese pro zvířata
- vystoupení žáků – Vánoční besídka
- dětský karneval v MŠ
- focení žáků před koncem školního roku
- žáci ZŠ se dálkově zúčastnili výtvarné soutěže
- oslava Dne dětí na zahradě
- dopravní soutěž – žáci 4. ročníku získali průkaz cyklisty
- pasování prvňáčků na „Čtenáře“ a pasování předškoláků na „Školáky“
- 2 polodenní výlety do přírody
- výlet parníkem do Horní Plané a zpět - ZŠ i MŠ
- konec školního roku – tradiční pohár (hotel Racek - ZŠ)
- konec školního roku MŠ – pohár na Windy Pointu, zábavná show

Zúčastnili jsme se také výtvarných soutěží. Pořádali jsme sportovní olympiádu
v atletických závodech a dopravní soutěž.
Škola spolupracuje s ekologickým sdružením M.R.K.E.V. (metodika a realizace
koncepce ekologické výchovy), ekocentrem Šípek Český Krumlov, Centrem
ekologické a globální výchovy Cassiopea atd.
SPOLUPRÁCE S RODINOU:
Třídní schůzky provádíme čtvrtletně. Průběžně informujeme rodiče o práci dětí
a o jejich chování. Letos se kvůli pandemii uskutečnily pouze 3 schůzky
(individuální). S většinou rodičů je spolupráce dobrá.
Za protidrogovou prevenci a sexuální výchovu zodpovídají třídní učitelky. Ve
školní knihovně máme materiály s touto tématikou.
Za BESIP odpovídá vychovatelka ŠD.
Tři žáci z letošního pátého ročníku odchází do ZŠ a MŠ Horní Planá, 3 žáci do
ZŠ a MŠ Frymburk.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY:
V roce 2021 bylo zapsáno 8 dětí. Odklad školní docházky dostali 3 žáci.
Pro školní rok 2021/2022 počítáme s těmito počty žáků v ročnících:
1. p. r. –
5 žáků
2. p. r. –
10 žáků
3. p. r. –
3 žáci
4. p. r. –
4 žáci
5. p. r. –
10 žáků
Celkový počet žáků pro příští školní rok je 32 žáků.
PRŮMĚRNÉ ZNÁMKY NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH:
Žádnému žákovi nebyla navržena snížená známka z chování. Jeden žák opakuje
ročník.
Průměrné známky:
Matematika
1. p. r.
2. p. r.
3. p. r.

1,00
2,00
1,25

Český jazyk
1,00
2,25
1,25

Prvouka Angl. jazyk Vlastivěda
Přírodověda
1,00
1,25
1,00
1,25
-

4. p. r.
5. p. r.

1,60
2,00

1,70
1,83

1,30
1,66

1,30
1,83

1,20
1,50

Pedagogické rady se konaly čtvrtletně, zápisy jsou v knize.
Třídní schůzky se letos konaly 3x.
Spolupráce s MŠ byla dobrá. Vyučující 1. p. r. spolupracovala s učitelkami MŠ,
provedly společnou hodinu MŠ + 1. p. r. ZŠ.
Spolupráce učitelského sboru je na dobré úrovni. Kolektiv zaměstnanců je
pracovitý, nemáme žádné větší problémy.
K 31. 12. 2020 byla provedena inventarizace majetku školy. Po kontrole
inventarizační komise byly záznamy založeny na Obecním úřadě a v materiálech
školy. Stav majetku ZŠ činí
738 261,46 Kč
Ve školní jídelně majetek činí
536 351,27 Kč
V mateřské škole
1 069 994,36 Kč
Ve třídách je 12 počítačů, které jsou zároveň připojeny na internet. Počítače jsou
využívány k výuce a ke kroužku. Správce počítačové sítě je Michal Šopa, DiS.
Učebnice pro školní rok 2020/21 byly objednány u ABC. V rámci dalšího
vzdělávání učitelů navštěvujeme vzdělávací akce pořádané Národním institutem
v Č. Budějovicích a ZVAS a agenturou Asteria - PaedDr. I. Bečvářová. Všichni
zaměstnanci i žáci byli proškoleni v BOZP a PO, seznámeni se Zákoníkem
práce a provozním řádem pro zaměstnance. Letos jsme absolvovali vzdělávací
školení online z důvodu karantény – AJ (Angličtina od začátku – Jak začít,
Angličtina - Jak dál?, Anglická gramatika, English Vocabulary, English
Pronunciation), M - Gradované úlohy, Netradiční formy rozvoje matematiky),
školení Financování pedagogické intervence. Dvě učitelky se fyzicky zúčastnily
kurzu „Poskytování první pomoci“.
Dotace – ve školním roce 2020/2021 jsme využívali 2 dotace:
1)
Moderní
vzdělávání
v ZŠ
a
MŠ
Černá
v Pošumaví
–
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009005 – dotace byla použita na kroužky,
doučování, školního asistenta v MŠ i ZŠ, projektové dny mimo i v ZŠ, MŠ i ŠD
– kvůli koronaviru byla dotace prodloužena do poloviny listopadu 2020. Od září
2020 využíváme projekt Šablony III. - CZ.02.3.X/0.0/20-080/0017616 (kroužky,
doučování, školní asistent v MŠ a projektové dny).
2)
Projekt EduSTEM ATCZ220.

VÝHLEDOVÉ CÍLE:
Rozvíjet práci s dětmi na počítači a čtenářskou a matematickou gramotnost.
Zaměřit se na inkluzi.
Ve všech ročnících učit podle ŠVP – Škola pro všechny.
Rozvíjet spolupráci s rodiči žáků.
Zdokonalovat školní zahradu jako přírodní učebnu a hernu.
Prezentovat školu v tisku (JČ Deník), zpravodaji, na soutěžích a různých akcí.
Zmodernizovat tělocvičnu – podlaha.
Pokračovat v čerpání dotací (na renovaci tělocvičny a na školní zahradu).
Od měsíce října budeme odebírat pro žáky ZŠ mléčné výrobky v akci „Školní
mléko“ a ovoce v akci „Ovoce do škol“.
Od září 2021 bude škola mít opět pět ročníků.
Ve škole jsou 3 paní učitelky, 1 vychovatelka ŠD a zároveň asistentka pedagoga
a školnice.
Ve školce jsou 4 paní učitelky, 1 osobní asistentka a školnice. Pro děti vaří 2
paní kuchařky. Kolektiv pedagogů a personálu školy udělá všechno pro to, aby
výchovně-vzdělávací proces ve škole v Černé v Pošumaví byl na stejně dobré
úrovni jako v jiných, plně organizovaných školách. Musíme rodičovskou
veřejnost přesvědčit o tom, že práce ve spojených ročnících je sice náročná na
přípravu vyučujících, ale v žádném případě se nesmí objevit nedostatky
v celkové úrovni vzdělání žáka. Naopak absolventi vesnických malotřídek jsou
samostatnější. Provoz malé školy je sice nákladný, obec jej dotuje vysokými
částkami, ale podobně jako na velké škole děláme vše proto, abychom udělali
pro žáka a jeho rozvoj co nejvíce.
Rozpočet školy přímých výdajů na rok 2020
NIV celkem
8 098 464 Kč
Z toho
Prostředky na platy
5 867 617 Kč
Odvody
1 983 255 Kč
FKSP
117 352 Kč
ONIV
130 240 Kč
Dotace od OÚ

1 300 000 Kč

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou a zaslána
Obecnímu úřadu v Černé v Pošumaví a v ZŠ bude viset na nástěnce (veřejně
přístupné místo) a na stránkách školy.

Zájmem učitelů, vychovatelky a personálu školy je připravit děti pro život, co
nejvíce je naučit, předat jim své zkušenosti, dělat jim školu radostnou a bez
problémů tak, aby děti chodily do školy rády.
V Černé v Pošumaví dne 2. 9. 2021

Mgr. Věra Daňová
ředitelka školy

