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Základní škola Světice, příspěvková organizace

Úvodní slovo statutární zástupkyně ředitele školy
Základní škola Světice má za sebou čtvrtý úspěšný školní rok. V jeho
závěru do školy docházelo 121 žáků rozdělených do 6 tříd. Ve školním roce
2016/2017 byla plně obsazena kapacita 1. třídy (24 žáků). Díky velkému
zájmu u zápisu (celkem 63 zájemců) bylo pro školní rok 2017/18 přijato 40
dětí do 1. ročníku a se souhlasem zřizovatele školy připraveny 2 třídy pro
první ročníky (20 žáků v každé třídě). Ve školním roce 2016/2017
docházelo do 6. ročníku 24 žáků. Výuka všech ročníků probíhala v učebnách kulturního domu
Světice a v nové školní budově určené pro žáky 1. stupně ZŠ. Díky spolupráci zastupitelů obcí
Světice a Tehova, a díky čerpání finančních prostředků z dotace Ministerstva financí ČR se
povedlo zahájit výstavbu nové budovy 2. stupně, do které se ve školním roce 2017/2018
přestěhují třídy 2. stupně školy. Budova 2. stupně bude dokončena a plně vybavena v průběhu
školního roku 2017/2018.
Škola stále pokračuje v tradičních akcích (nejen) pro žáky i jejich rodiče, rozšiřuje se nabídka
zájmových kroužků. Zaměřujeme se na prezentaci školy v místních periodicích, připravovány
jsou nové webové stránky školy. Škola se díky svému rozrůstání intenzivně zaměřuje na
získávání kvalifikovaných pedagogických pracovníků a na další vzdělávání stávajících
pedagogů. Ve školním roce 2016/2017 byly upřesněny vize a mise školy, že i nadále chceme
poskytovat kvalitní vzdělávání všem žákům spravedlivě a zároveň vytvářet příjemné a otevřené
vzdělávací prostředí pro všechny zúčastněné.
Věřím, že i se zvyšujícím se počtem žáků naší školy, se nám podaří vytvářet příjemné a
inspirativní prostředí pro všechny její žáky, rodiče, pedagogy a ostatní přátele školy.

Ing. Monika Cibulková
statutární zástupce ředitele školy
18. října 2017
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Základní údaje o škole
Název: Základní škola Světice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 71295151
IZO: 181 046 652
Identifikátor právnické osoby: 691 005 192
Zřizovatel: Obec Světice
Ředitelka školy: Mgr. Pavla Žižková (v současné době na mateřské dovolené)
Statutární zástupce ředitele školy: Ing. Monika Cibulková
Druh školy: Základní škola
Celková kapacita školy: 126 žáků
Kapacita školní družiny: 126 žáků
Kapacita školní jídelny – výdejny: 160 strávníků
Zpracování mezd: Vladimíra Hampejsková
Zpracování účetnictví: Dana Benešová
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Obor vzdělání
Základní škola Světice, příspěvková organizace byla zapsána do rejstříku škol na základě
žádosti obce Světice, a to s platností od 1. 9. 2013. Základní škola Světice, p. o. vzdělává žáky
dle oboru 79-01-C/01 Základní škola v denní formě vzdělávání. Základní škola světice, p. o. dále
provozuje činnost školní družiny a výdejny jídel.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ve školním roce 2016/17 byli v ZŠ Světice zaměstnáni:
•

Ředitelka a zástupci ředitele školy: 3 (celkem 2 úvazky)

•

Počet pedagogů 1. stupně: 5 (celkem 3,8 úvazku)

•

Počet pedagogů 2. stupně: 4 (celkem 1,5 úvazku)

•

Počet asistentů pedagoga: 8 (celkem 1,5 úvazku)

•

Počet vychovatelek školní družiny: 6 (celkem 2,7 úvazku)

•

Počet provozních pracovníků: 1 (celkem 1 úvazek)

•

Počet technickohospodářských pracovníků: 4 (celkem 0,2 úvazku)

•

Počet obchodně provozních pracovníků: 2 (celkem 0,9 úvazku)
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Zápis k povinné školní docházce, přijetí nových žáků ve školním roce
2017/2018
K zápisu do Základní školy Světice přišlo v dubnu 2017 celkem 63 předškoláků, 60 v řádném
termínu, 3 v termínu dodatečném. Celkem 40 dětí mělo adresu trvalého pobytu ve školském
obvodu naší školy, který je tvořen obcemi Světice (30) a Klokočná (10). Celkem 5 dětí přišlo k
zápisu do 1. třídy již podruhé.
Prvním kritériem pro přijetí dítěte k povinné školní docházce v ZŠ Světice byla adresa jeho
trvalého pobytu ve školském obvodu naší školy, v obci Světice nebo Klokočná. Druhým
kritériem byl přijatý starší sourozenec ve vyšším ročníku ZŠ Světice. Třetím kritériem byla výše
registračního čísla, a to v případě, kdy dítě nesplnilo kritérium první nebo druhé.
Pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 42 žáků prvních tříd. Osm zákonných zástupců
požádalo o odklad školní docházky svého dítěte. Na volná místa byli přijati žáci, kteří byli
původně nepřijati, a to podle výše registračního čísla, které si při zápisu vylosovali. V září 2017
nastoupilo 42 žáků dvou prvních tříd.
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Přijatí žáci pro školní rok 2017/2018 podle místa trvalého bydliště:
Světice

30

Klokočná

10

Ostatní

2

Výsledky vzdělávání žáků ZŠ Světice
Žáci naší školy jsou do konce 3. ročníku hodnoceni slovně. Slovní hodnocení je dle kritérií
zmíněných ve Školním řádu ZŠ Světice převeditelné na běžnou klasifikaci. Rodiče tak mají
možnost sledovat prospěch svých žáků pomocí konkrétního slovního hodnocení, které lze
převézt na běžnou známku. V hodnocení na konci školního roku prospělo 100 žáků s
vyznamenáním, 21 žáků prospělo, nikdo ze žáků nebyl hodnocen „neprospěl“.
V průběhu školního roku 2016/2017 přestoupil jeden žák do 1. třídy. Dále bylo do naší školy
přijato 24 žáků do 6. ročníku.

Prevence sociálně patologických jevů
V minulém školním roce byly třídními učitelkami prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd a
vychovatelkami ŠD provedeny prevence například v oblasti komunikace a porozumění, v oblasti
duševního a tělesného zdraví dětí, v oblasti šikany a kyberšikany, v oblasti inkluze. Učitelé a
vychovatelé formou her, projektů a společných diskuzí seznamovali žáky s rizikovými faktory
při komunikaci s neznámým člověkem, se zásadami správné a zdravé výživy, se vztahy v
sociálních skupinách a s jejich zneužíváním na sociálních sítích, s rizikovými faktory ve třídním
kolektivu, se šikanou a kyberšikanou, s možnými riziky inkluze. Žáci šestých tříd měli
preventivní aktivity především v rámci předmětů výchova ke zdraví a občanská výchova a také
v rámci třídnických hodin, které probíhaly pravidelně s třídním učitelem.
Třídní učitelky 1. stupně v rámci běžného vyučování v souvislosti s průřezovými tématy
realizovaly aktivity vedoucí k odhalení možných patologických jevů ve třídním kolektivu a
aktivity vedoucí k posílení přátelské a spolupracující atmosféry ve svých třídách.
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Z rizikového chování byl řešen jeden případ záškoláctví, který byl jednorázový. Dále se
v rámci předmětu výchova ke zdraví kladl důraz na netolismus, který se u několika žáků objevil.
O situaci byli informováni rodiče a škola společně s rodiči nastavila pravidla a předala kontakt
na odborníky. Dále v rámci nespecifické prevence se objevily problémové vztahy na druhém
stupni. Situace byla se třídou dlouhodobě rozebírána formou diskusí, stmelovacích aktivit a her.
Do třídy byla umístěna asistentka a s třídou se dále pracovalo na pozitivním nastavení vztahů a
pochopení odlišností.
Také byly aktuálně realizovány schůzky s rodiči žáků společně s výchovnou poradkyní a
metodičkou prevence, které ve většině případů vedly k jejich aktivní spolupráci se školou při
tvorbě bezpečného školního prostředí.
Minulý školní rok s námi spolupracovaly dvě externí neziskové organizace, Proxima Sociale
a Cesta integrace. Na prvním stupni proběhl preventivní program pro 2. - 4. třídu, který byl
zaměřen na prevenci rizikových jevů – látkové závislosti, a to kouření a požívání alkoholu – a
který vedla Proxima Sociale. Ve třetí tříbě byl také uskutečněn program na podporu pozitivních
vztahů ve třídě a komunikaci, který byl veden školní metodičkou prevence. Ve čtvrté třídě
proběhl preventivní program na dopravní bezpečnost, který vedla Cesta integrace, a také
preventivní program zaměřený na kyberšikanu a kyberprostor, který vedla metodička prevence.
V šesté třídě byly zařazeny dva programy na vztahy ve třídě, které realizovala Cesta integrace.
Prevence rizikových jevů byla probírána ve stejné třídě především v předmětech Výchova ke
zdraví a Výchova k občanství.
V rámci nespecifické prevence byl zařazen třídenní seznamovací pobyt pro šesté třídy. Dále
proběhl zimní pobyt pro první stupeň a letní pobyt pro první i druhý stupeň, který přispěl
ke zlepšení vztahů ve třídách a k propojení kolektivu. Škola pořádala velké množství dalších
akcí, například Slavnost jablůňky, průvod sv. Martina, besídky, vynášení Morany, sportovní den
a dětský den. Školu navštívili záchranáři a seznámili žáky s poskytnutím první pomoci.
Učitelé měli od druhého pololetí možnost účasti na supervizích, které probíhaly pro první i
druhý stupeň. Dále učitelé navštěvovali různě zaměřené semináře pro další vzdělávání.
Pro rodiče byly připraveny přednášky od Libuše Jíšové. Témata se týkala výchovy dětí např.
puberty a výchovy dětí v pubertě.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V loňském školním roce se všichni pedagogičtí pracovníci vzdělávali ve svém oboru, a to
buď v rámci samostudia či účasti na akreditovaných seminářích.
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● Vedení školy: kvalifikační studium pro vedoucí pracovníky škola a školských zařízení
● Pedagogové 1. a 2. stupně: letní škola kritického myšlení; kurz o manipulaci, úvod do
problematiky patologického hráčství – gambling; metodika prevence; obtížné třídní
kolektivy; škola metody Hejného pro 3. – 5. ročník; setkávání výchovných poradců na
téma inkluze; setkání podporující práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami;
oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání.
● Vychovatelky školní družiny: tvorba a úpravy ŠVP pro školní družiny
● Asistentky pedagoga: studium pro asistenty pedagoga

Inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2016/2017 nebyla v naší škole provedena žádná inspekční činnost Českou
školní inspekcí.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 nabídla škola žákům v rámci dopoledního vyučování řadu výletů,
exkurzí, přednášek a představení. V odpoledním čase pak zajímavý program školní družiny a
pestrou nabídku zájmových kroužků. Žáci se dále zúčastnili několika veřejných akcí pořádaných
školou, v lednu a únoru také ozdravného pobytu na horách, v červnu ozdravného pobytu
v Krkonoších.

Výlety, exkurze, přednášky, divadelní představení, celoškolní projekty
● Celoškolní a třídní projekty: Ve škole, Jaro a jarní úklid, Světické minitrhy
●

Halloweenské soutěže a rej masek

●

Mobilní planetárium

●

Sázení jarních bylinek

● Přednáška o šplhavcích společnosti Ornita
●

Divadlo Minor, Divadlo v Dlouhé

●

Bruslení na zimním stadionu

●

Noc s Andersenem: přespání dětí ve škole, plnění úkolů, zvyšování čtenářské gramotnosti dětí

●

Týdenní ozdravný pobyt na horách – leden, únor

●

Týdenní ozdravný pobyt na horách – červen
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Akce pro žáky a rodiče
● Slavnostní veřejné zahájení a ukončení školního roku
●

Jablkobraní – setkání rodičů a děti ve škole, slavností zasazení jabloně, symbolu školy

●

Lampionový průvod

●

Den otevřených dveří

●

Celé Česko čte dětem – předčítání známých osobností dětem (M. Viewegh, M. Vaněček, atd.)

●

Rozsvěcení vánočního stromu ve Světicích

●

Vánoční besídka

●

Jarní úklid Světic – Clean up the world

●

Autorské čtení spojené s výstavou ilustrátorů

●

Pasování žáků 1. třídy na čtenáře

●

Koncert pěveckého sboru a přátel hudby

●

Besedy s Libuší Jíšovou – výchova a vzdělávání dětí

●

Dětský den

Zájmové kroužky nejen pro žáky ZŠ Světice 2016/2017
●

Pěvecký kroužek

●

Atletika pro školní děti

●

Atletika pro předškolní děti

●

Hravá angličtina

●

Kroužek výtvarné výchovy

●

Malí kuchtíci

●

Dalších 9 kroužků pod vedením externích lektorů

Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola Světice je příspěvkovou organizací obce Světice. Škola hospodaří samostatně.
Výdaje a příjmy ZŠ Světice
1. Platy
V minulém školním roce byly příspěvky na platy zaměstnanců pro školu a školní družinu
rozdělovány normativním způsobem ze státního rozpočtu prostřednictvím Středočeského kraje.
(V roce 2017 byla schválena novela školského zákona, která s sebou přináší změny financování regionálního
školství. Rozpis rozpočtu bude nově provádět MŠMT, nikoliv krajské úřady prostřednictvím krajských normativů.
Novela tak umožňuje spravedlivé ohodnocení pedagogů dle skutečného rozsahu poskytovaného vzdělávání a ne dle
počtu žáků. Tyto změny by měly začít platit od 1. 1. 2019.)
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2. Provozní výdaje
Škola kromě výdajů na platy potřebuje prostředky na vybavení, pomůcky, apod. Tyto
prostředky škola získává formou příspěvku od zřizovatele, tedy od obce Světice. Obec získává
prostředky na provoz školy od státu prostřednictvím rozpočtového určení daní. Výše získaných
prostředků je přímo úměrná počtu dětí ve škole a to bez ohledu na to, v jaké obci děti trvale
bydlí.
3. Další zdroje příjmů
Část nákladů školy ve školním roce 2016/2017 byla uhrazena z finančních i hmotných darů,
které škola získala. Škola získává další finanční prostředky z poplatků za školní družinu a
hospodářské činnosti školy (zájmové kroužky).

Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2016
Název položky
Spotřebované materiály

178.522,39

Služby

196.143,18

Osobní náklady

4.839.419,40

Ostatní náklady

4.891,17

Odpisy, rezervy a opravné položky

488.712,08

Náklady celkem

5.707.688,21

Výnosy z pronájmu

1.200,-

Ostatní výnosy (školní družina a zájmové
kroužky)

222.325,-

Výnosy z transferů ze Středočeského kraje, od
obce Světice a ostatních transferů místních
vládních institucí

5.590.419,40

Výnosy celkem

5.813.936,40

Hospodářský zisk celkem

106.248,19

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V rámci projektu mezinárodní studentské společnosti AISEC pod jménem „Edison“ hostila
škola sedm studentů z různých zemí. Cílem bylo seznámit žáky s domovskými zeměmi těchto
studentů a využití anglického jazyka.
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Závěr
Základní škola Světice (žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče, přátelé školy, …) prožila další
pestrý rok, ve kterém vstřebala nárůst o novou první a šestou třídu. Pedagogičtí pracovníci opět
připravili pro žáky rozmanité aktivity, které jim zpestřily výuku i mimoškolní chvíle. V
podobném trendu by měla škola pokračovat také ve školním roce 2017/2018, který bude
specifický tím, že otevře 2 nové třídy pro žáky 1. a dvě pro žáky 6. tříd. Zároveň nás díky
maximální podpoře obcí Světice a Tehov čeká dokončení a slavnostní otevření budovy 2. stupně.
Škola tak získá nové moderní zázemí, mj. s šesti učebnami, jídelnou, kabinety.
Čeká nás další rok, kdy škola poroste ve všech směrech. Přibudou žáci, zaměstnanci, prostory
a vybavení. Naší snahou bude neztratit nic z rodinného a přátelského prostředí, které dosud ze
školy vždy dýchalo.

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 31.10.2017
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