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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Úvodní slovo ředitelky školy
Základní škola Světice má za sebou první úspěšný školní rok a já jsem velmi ráda,
že se podařilo za skvělé spolupráce s mnoha zainteresovanými lidmi vytvořit
v obci Světice bezpečné a příjemné místo pro vzdělávání dětí mladšího školního
věku. Základní škola Světice se stala místem setkávání dětí, pedagogů, rodičů a
širší veřejnosti.
Na začátku tohoto projektu stáli odhodlaní rodiče (realizační tým školy), kteří nebyli spokojeni se
situací povinného základního vzdělávání v říčanském regionu. Díky jejich úsilí se podařilo
nastartovat nový projekt, jehož cílem byl vznik základní školy, která bude poskytovat kvalitní
vzdělávání dětem od 1. do 5. ročníku.
Díky skvělé spolupráci s realizačním týmem školy, se členy zastupitelstva obce Světice, s rodiči
našich žáků, s pedagogy školy a ostatními přáteli školy, se podařilo otevřít již 3 třídy, které
poskytují vzdělávání 49 žákům 1. a 2. ročníku.
Velkou pomocí škole byly a jsou finanční a hmotné dary rodičů našich žáků a ostatních přátel školy,
bez kterých bychom nemohli vybavit třídy vhodnými didaktickými a výukovými pomůckami
(zobrazovací a vizuální technika, interaktivní tabule, keramická tabule, dětská literatura, výtvarné
a kancelářské potřeby), a také výdejnu jídel vhodnými spotřebiči a nádobím. Tímto všem velmi
děkuji.
Moje poděkování patří také zaměstnancům školy, kteří často nezištně trávili svůj volný čas na
přípravě a realizaci školních aktivit a projektů.
Věřím, že se nám i nadále bude dařit ve světické škole vytvářet příjemné a inspirativní prostředí
pro všechny její žáky, rodiče, pedagogy a ostatní přátele školy.

Základní škole ve Světicích přeji další úspěšný rok a mnoho spokojených žáků a rodičů.

Mgr. Pavla Žižková
ředitelka školy
3. října 2014

Stránka 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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
Druh školy: Základní škola – první stupeň
Kapacita školy: 49 žáků
Kapacita školní družiny: 49 žáků
Kapacita školní jídelny – výdejny: 49 žáků
Zpracování mezd: Vlaďka Hampejsková
Zpracování účetnictví: Jana Hlínová
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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 2013/14 byli v ZŠ Světice zaměstnáni:
Pedagogičtí pracovníci školy (4)





ředitelka a třídní učitelka 1. třídy; vystudovaný obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se
specializací na výuku anglického jazyka (Ped. fakulta UK)
učitelka 1. stupně ZŠ se specializací na výuku anglického jazyka: studentka 5. ročníku
Ped. Fakulty UK
asistentka pedagoga
vychovatelka školní družiny, která vykonávala zároveň funkci pokladníka školy a také
byla zaměstnána jako pracovnice ve výdejně jídel

Nepedagogičtí pracovníci školy (1)
-

zaměstnanec zajišťující úklid prostor školy

V srpnu 2014 byly přijaty 2 nové třídní učitelky pro výuku žáků prvních tříd. Obě paní učitelky
splňují odbornou kvalifikaci – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Dále byly na částečný úvazek přijaty
2 studentky dokončující si kvalifikaci v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na
výuku anglického jazyka. U obou studentek předpokládáme ukončení studia a získání plné
kvalifikace v květnu 2015.
V srpnu 2014 byl formou dohody o provedení práce zaměstnán školník pro výpomoc
s běžnými opravami a instalacemi ve školních třídách.
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Zápis k povinné školní docházce, přijetí nových žáků
K zápisu do Základní školy Světice přišlo v únoru 2014 39 předškoláků. Z toho 28 dětí mělo
trvalé bydliště ve školském obvodu naší školy, který je tvořen obcemi Světice a Klokočná.
Prvním kritériem pro přijetí dítěte k povinné školní docházce v ZŠ Světice bylo jeho trvalé
bydliště. Druhým kritériem byla výše registračního čísla, a to v případě, kdy dítě nesplnilo
kritérium první.
Pro nový školní rok 2014/2015 bylo přijato 29 žáků prvních tříd. Z toho 15 žáků do 1. A a 14
žáků do 1. B. Čtyři přijaté děti nakonec nastoupily do jiné školy (Říčany, Mukařov), přijali jsme
jednu žádost o odklad. Na pět volných míst mohly být přijaty některé děti, které byly původně
odmítnuty.
Přijatí žáci pro školní rok 2014/2015
podle místa trvalého bydliště:

Březí:
1
Klokočná:
5
Praha:
1
Říčany:
2
Světice:
18
Tehov:
1
Všestary:
1

Výsledky vzdělávání žáků
Žáci naší školy jsou do 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 13 žáků s vyznamenáním. Žádní žáci nepřestoupili
v průběhu školního roku do jiných škol. Na konci školního roku 2013/2014 byli do 2. ročníku
přijati 4 noví žáci. Počet žáků ve 2. třídě tak vzrostl ze 16 na 20.

Prevence sociálně patologických jevů
Školní preventivní strategie vychází z metodických pokynů, doporučení a strategií
vydaných v resortu školství.
V loňském školním roce probíhala prevence cílená na podporu zdravých vrstevnických
vztahů, kamarádství, pozitivního klimatu ve třídě. V průběhu školního roku nebyly mezi žáky 1.
ročníku zaznamenány žádné závažné nežádoucí jevy.

Stránka 4

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V loňském školním roce se všichni pedagogičtí pracovníci vzdělávali ve svém oboru a dokončili si
tak povinnou kvalifikaci danou Zákonem o pedagogických pracovnících.
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Ředitelka školy - ve školním roce 2013/2014 zahájena studia v oboru: Školský
management v Centru školského managementu (Ped. fakulta UK)
Učitelka 1. stupně ZŠ se specializací na výuku anglického jazyka splnila poslední
ročník studií na UK a dosáhla tak plné kvalifikace v květnu 2014 složením státních
zkoušek na Ped. fakultě UK
Asistentka pedagoga - ve školním roce 2013/2014 dokončena kvalifikace pro
asistenty pedagoga, Národní institut pro další vzdělávání
Vychovatelka ve školní družině - ve školním roce 2013/2014 dosažena plná
kvalifikace v oboru Vychovatelství v rámci programu Celoživotního vzdělávání UK
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 nabídla škola žákům v rámci dopoledního vyučování řadu výletů,
exkurzí, přednášek a představení. V odpoledním čase pak zajímavý program školní družiny a
zájmových kroužků. Žáci se zúčastnili několika veřejných akcí a také školy v přírodě.
Výlety, exkurze,
přednášky, divadelní
představení
Muzeum Říčany,
výstava stromů
Lesní klub Pramínek,
společný výlet
MŠ Světice – společné
setkání s dětmi
Dopravní hřiště
Říčany
Přírodovědné
procházky v průběhu
škol. roku
organizované
Muzeem Říčany na
téma podzim, zima,
jaro
Divadelní představení
Sněhurka a sedm
trpaslíků ve velkém
sále kulturního domu
Světice, České Vánoce
v divadle ABC
Bažantnice v Oticích,
setkání s myslivci pod
patronací pana
Broukala st.
Přednáška o ježkovi a
netopýrovi,
Záchranná stanice
Vlašim
Setkání s
manželi Mrůzkovými–
Kdysi dávno ve
Světicích
Výlet na zámek
Berchtold
Ornitologická
procházka s paní
Klvaňovou

Stránka 6

Dílny pro děti, rodiče
a ostatní přátele
školy
Jablkobraní – setkání
rodičů a děti ve škole,
slavností zasazení
jabloně, symbolu
školy. Společné
moštování jablek, hry
v blízkosti školy,
ochutnávání dobrot
z jablek, které
připravili rodiče.

Dušičky – výroba
lampionů, společný
lampionový průvod,
halloweenské dobroty
od rodičů, vypouštění
lampionů štěstí.

Veřejné akce
Den otevřených dveří

Rozsvěcení vánočního
stromu ve Světicích

Judo pro děti
Pěvecký kroužek

Vánoční besídka

Zábavná logika

Sněhuláci pro Afriku aktivní účast žáků 1.
třídy, rodičů a dalších
dobrovolníků
v charitativním
projektu Kola pro
Afriku.
Vynášení Morany ve
spolupráci s lesním
klubem Pramínek

Výtvarný kroužek

Pálení čarodějnic u
říčanské Hájovny.
Adventní dílna –
výroba adventních
svícnů z přírodních
materiálů.
Jarní dílna – výroba
velikonoční dekorace.

Zájmové kroužky
nejen pro žáky ZŠ
Světice
Anglický jazyk

Jarní úklid Světic –
Clean up the world.
Pasování žáků 1. třídy
na čtenáře.

Besedy s Líbou
Jíšovou - výchova a
vzdělávání dětí
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Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Dne 16. června 2014 proběhla ve škole kontrolní inspekční činnost České školní inspekce
Středočeského kraje. Cílem této kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského
zákona a souvisejících prováděcích předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a
školských služeb dle §174 odst. 2 písmena d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Ve všech bodech inspekční kontroly nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení školského
zákona.
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Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola Světice je příspěvkovou organizací obce Světice. Škola hospodaří samostatně.
Detailní informace o hospodaření školy ve školním roce 2013/14 lze nalézt na webu školy.

Výdaje a příjmy ZŠ Světice
1 . Platy
Hlavním zdrojem příjmů školy jsou finanční prostředky na platy, které škola získává přímo od
Středočeského kraje. Příspěvek se odvíjí od počtu žáků ve škole.
2. Provozní výdaje
Škola dále 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 v letech 2013 a 2014 byla uhrazena ze štědrých finančních i hmotných darů,
které škola získala. Celková hodnota finančních darů ve školním roce 2013/14 činila 127.000 Kč.
Škola získává další finanční prostředky z poplatků za školní družinu a hospodářské činnosti školy
(zájmové kroužky).

Rekapitulace výsledku hospodaření 2013/2014
Příjmy
Výdaje
Dotace od Středočeského kraje
982 420 Kč
-959 035 Kč
Dotace od obce Světice
80 000 Kč
0 Kč
Školní družina
34 500 Kč
0 Kč
Ostatní výdaje obec a družina
-115 256 Kč
Hospodářská činnost
59 550 Kč
-52 875 Kč
Příjmy - výdaje rozdíl
1 156 470 Kč -1 127 166 Kč
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Rozdíl

29 304 Kč
výsledek hospodaření
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Závěr
Základní škola Světice má za sebou náročný, ale úspěšný první školní rok své činnosti. Získala si
zájem rodičů a dokázala v jediném roce naplnit maximální kapacitu všech současných tříd.
Přestože každý rok čeká školu řada změn (přístavba nových prostor, personální zajištění, materiální
zabezpečení, organizační a provozní změny, apod.), věřím, že se ji i nadále bude dařit poskytovat
kvalitní vzdělávání v bezpečném a inspirativním prostředí.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne: 6. října 2014
a školskou radou dne: 29. října 2014
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