
Základní škola a mateřská škola Útvina, příspěvková organizace

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Útvina školní rok 2013/2014

1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy Základní škola a mateřská škola Útvina
adresa školy Útvina 153
právní forma příspěvková organizace
IČO 60610751
IZO 000 000 000
identifikátor školy 606 067 319
vedení školy Ředitelka: Mgr. Romana Prášilová

kontakt tel.:353 312016
mobil: 602 530110
e-mail: zs.utvina@seznam.cz
www. zsutvina.cz

1.2 zřizovatel
název zřizovatele Obec Útvina
adresa zřizovatele Útvina 163, 36401 Toužim
kontakt tel.:353 312020

fax:353 312020
e-mail: obecutvina@volny.cz
www.utvina.cz

1.3 součásti školy kapacita
Mateřská škola 24
Základní škola 18
Školní družina 18
Školní jídelna MŠ 24
Školní jídelna ZŠ 18

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu
Počet žáků na 
pedagoga

Mateřská škola 1 24 24 24
1. stupeň ZŠ 1 18 18 18
Školní družina 1 18 18 18
Školní jídelna MŠ x 24 x x
Školní jídelna ZŠ x 18 x x

Provoz školní budovy je od 6,30 hodin do 16,00 hodin. Od 6,30 hodin do 7,40 hodin je 
společný provoz mateřské školy a základní školy. Taktéž odpoledne od 14,30 hodin do 16,00 
hodin.
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo základní školu 16 žáků, z toho 6 žáků třetí třídy, 
5 žáků druhé třídy a pět prvňáčků. 
Mateřskou školu navštěvovalo 24 dětí, z toho 12 předškoláků.

mailto:obecutvina@volny.cz
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1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny 1 učebna ZŠ

2 učebny MŠ
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 venkovní plocha
Sportovní zařízení 1 tělocvična
Žákovský nábytek ano
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod.

ano

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty ano
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou

Ano - interaktivní tabule, notebooky, 
počítače

Na škole probíhali dva kroužky pod vedením paní Bindrové – Taneční kroužek a Šikovné 
ruce.

1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení V roce 2004
Počet členů školské rady 3 členové – p. Holubová, p. Aneltová,

 p. Bindrová

Poslední setkání školské rady proběhlo v srpnu 2014. Školská rada se schází dvakrát ročně.

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Vzdělávací programy ZŠ
Vzdělávací program Zařazené třídy
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)
„Učíme se s Čtyřlístkem“

1.-3. ročník

2.2  Přehled oborů předškolního vzdělávání
Vzdělávací programy MŠ
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 
program pro předškolní vzdělávání)
„Hrajeme si s Čtyřlístkem“

2.3  Přehled oborů zájmového vzdělávání – školní družina
Vzdělávací programy MŠ
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 
program pro školní družinu)
„Čtyřlístek a my“

V tomto školním roce byl ukončen projekt EU peníze školám. Díky tomuto projektu si 
základní škola pořídila interaktivní tabuli a pro žáky pět notebooků.
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I tento školní rok je celá škola zapojena do projektu „Mléko do škol“. V rámci tohoto projektu
jsou dětem a žákům poskytovány mléčné výrobky za nejnižší ceny. Každé dítě má nárok na 
jeden mléčný výrobek denně. Další školní projekt „Ovoce do škol“ probíhá na základní škole 
již čtvrtý rok. Žáci dostávají jedenkrát za 14 dní různé druhy ovoce, zeleniny nebo ovocné 
džusy.

 
3. Přehled pracovníků škol

3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 5
Počet učitelů ZŠ 2
Počet vychovatelů ŠD 1 
Počet učitelek MŠ 1
Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 1 + 2 účetní na částečný úvazek
Počet správních zaměstnanců ŠJ 1 + vedoucí školní jídelny na částečný 

úvazek

Na škole celkem pracuje pět zaměstnanců.
Ředitelka školy – celý úvazek v základní škole a částečný jako vedoucí školní jídelny.
Paní Hana Boučková – částečný úvazek jako učitelka ZŠ, učitelka MŠ a vychovatelka ZŠ. 
Slečna Andrea Šikýřová – celý úvazek v mateřské škole.
Paní Lenka Bindrová – částečný úvazek jako školnice a částečný jako učitelka MŠ (dozor u 
spících dětí). 
Paní Marie Svitková – plný úvazek jako kuchařka.
Na škole na částečný úvazek pracuje logopedický asistent paní A. Bahníková. Každou středu 
od 14,30 hodin vede nápravu řeči. Na logopedii tento školní rok chodilo 20 dětí a žáků (13 
dětí z MŠ a 7 žáků).

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí
pracovníci

Funkce Úvazek.
Roků ped..

praxe
Stupeň

vzdělání
Aprobace

1 ředitelka 1,0 nad 12 VŠ Učitelství  pro  1
stupeň ZŠ

Pedagogická 
fakulta ZČU Plzeň

1 Učitelka ZŠ 0,5 nad 30 SŠ Střední
pedagogická  škola
Karlovy Vary

1 Učitelka MŠ 1,0 nad 1 SŠ Střední
pedagogická  škola
Karlovy Vary
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Slečna Andrea Šikýřová se začátkem letních prázdnin přestěhovala do Žlutic a rozhodla
se,  že s naší  mateřskou školou ukončí  pracovní poměr.  Po domluvě s ředitelkou školy
odešla k 31.11.2013. V mateřské škole ji nahradila po dobu dvou měsíců paní Bindrová
Lenka, od února nastoupila paní Turková Jiřina, která škole vypomohla až do 30. června
2014.  Od září  nastoupí  nová paní  učitelka  Iveta  Gučíková,  která  splňuje  vzdělání  pro
mateřskou školu.

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce %
Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 100%
Učitelky MŠ 100% Učitelky MŠ 100%
Vychovatelka ŠD 100% Vychovatelka ŠD 100%

Paní učitelka Hana Boučková nesplňuje vzdělání pro základní školu. Ale dle školského 
zákona pokud pro více než polovinu svého úvazku splňuje vzdělání (mateřská škola 
školní družina), pak je braná i pro základní školu jako kvalifikovaná.

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let
do 
důchodového 
věku

v 
důchodovém
věku

Celkem

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3

Na základní škole a mateřské škole nepracují žádní muži.

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání
1 samostatná odborná 

kuchařka
1,0 SOU

Důchodový věk
2 uklízečka, školnice 0,72 SOU
3 vedoucí školní jídelny 0,3 VŠ
4 účetní 0,5 SŠ
5 účetní 0,5 SŠ

Úvazek u uklízečky, školnice (0,72) je doplněn dalším úvazkem (0,28) v mateřské 
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škole, kde je dozor při spaní dětí. Dále doprovází paní učitelku z mateřské školy při 
vycházce pokud počet dětí přesáhne počet 18.
Paní Bindrová po dobu dvou měsíců (prosince, ledna) pracovala jako učitelka 
mateřské školy. Po tuto dobu práci školnice vykonával pan Jaromír Burger.
Pro školu externě pracují dvě účetní. Mzdová účetní paní Růžena Hloušková, která 
sídlí v Karlových Varech. A druhá paní účetní Lenka Bartošová (dříve Künzlová), 
která sídlí v Žihli..
Funkci vedoucí školní jídelny zastává již pátým rokem ředitelka školy.

4. Zápisy

4.1. Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd počet dětí přijatých
do prvních tříd

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup

po odkladu)

počet odkladů pro 
školní rok 2014/2015

1 10 1 2

K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 10 dětí s rodiči, 7 dětí z MŠ Útvina, 3 děti z MŠ 
Krásné Údolí. Z tohoto počtu bylo dvěma rodičům doporučeno, zda nechtějí zvážit 
odklad. Všechny děti byly vyšetřeny školním psychologem z PPP v Karlových Varech. 
Jak již bylo zmíněno v letošním školním roce se v mateřské škole vzdělávalo 12 
předškoláků. O. Michl po dodatečném odkladu se v měsíci dubnu přestěhoval do 
Vlkošova, J. Čarnegová nastoupila do ZŠ v Karlových Varech, K. Vlčková a J. Staněk 
nastoupili do ZŠ Toužim a V. Čábal s J. Kamenickou nastoupili do speciálního 1. ročníku 
při ZŠ Toužim.
Do naší první třídy mělo tedy nastoupit 8 prvňáčků, ale poslední týden došlo ke změně a 
jeden budoucí žák Š. Veselý se přestěhoval do Mariánských Lázní. Tudíž školní rok 
2014/2015 začínáme s počtem 7 žáků prvního ročníku.

počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v třetím ročníku
6
 
K 30.6.2014 základní školu opustilo šest žáků 3. ročníku. Čtyři žáci pokračují ve čtvrtém 
ročníku v Toužimi, dva žáci v Karlových Varech.
Během prvního pololetí dostal jeden žák dodatečný odklad školní docházky. Tento žák
 O. Michl se přistěhoval během měsíce srpna do Útviny, u zápisu do školy byl v ZŠ Teplá. 
Žák nezvládal učivo první třídy a po domluvě s pedagogicko-psychologickou poradnou 
v Karlových Varech mu byl udělen dodatečný odklad.  Zbytek školního roku proběhl beze 
změn. Základní školu navštěvovalo 16 žáků.
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4.2. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

počet přijatých
dětí

počet dětí přijatých 
tříletých

z toho počet dětí
přijatých dvou a dvou a

půlletých

počet nepřijatých dětí
pro  školní rok

2014/2015
11 8 3 0

K zápisu do mateřské školy, který proběhl v měsíci dubnu, se dostavilo 10 dětí s rodiči, 
koncem prázdnin se přihlásili ještě jedni zájemci. Školní rok 2014/2015 budeme začínat 
s počtem 23 dětí, z toho 6 předškoláků.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

Třída Počet 
žáků

Prospělo Prospělo
s vyznamen
áním

Neprospělo Žáci s 
dostatečnou

Nehodnoceno

I.A 5 0 5 0 0 0
II.A 5 0 5 0 0 0
III.A 6 0 6 0 1 0
Celkem 16 0 16 0 1 0

Přehled o chování     

Třída Počet žáků Pochvaly 
TU

Pochvaly 
ŘŠ

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ

I.A 5 0 0 0 0 0
II.A 5 0 0 0 0 0
III.A 6 0 0 0 0 0
Celkem 16 0 0 0 0 0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

Počet 
omluvených 
hodin

Počet 
omluvených 
hodin na žáka

Počet 
neomluvených
hodin

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka



Základní škola a mateřská škola Útvina, příspěvková organizace

1.-3. ročník 514 32,13 0 0

Celkem 514 32,13 0 0

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení : Ročník Počet žáků
Sluchové postižení 0 0
Zrakové postižení 0 0
S vadami řeči 0 0
Tělesné postižení 0 0
S kombinací postižení 0 0
S vývojovými poruchami učení 0 0

Na škole probíhá logopedická náprava řeči, kterou navštěvovalo 20 dětí (13 dětí 
z MŠ a 7 žáků ze ZŠ). Logopedie probíhala každou středu od 14,30 hodin.

5.4 Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
rozvrh hodin (psychohygiena) Vyvěšen ve škole, na 

internetových stránkách školy
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 0
vzdělávání mimořádně nadaných žáků 0
školní řád, klasifikační řád Vyvěšen ve škole, na 

internetových stránkách školy
informační systém vůči žákům a rodičům Internetové stránky školy, 

nástěnky, rodičovské schůzky,
osobní konzultace, od června 
venkovní vitrína

činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, 
spolupráce s PPP a SPC

Spolupráce s PPP v Karlových
Varech a SPC v Karlových 
Varech

prevence sociálně-patologických jevů 0
klima školy odpovídá
přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-
vzdělávacího procesu

0

Průběh a výsledky vzdělávání
soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání ano
soulad výuky s cíli předškolního nebo základního ano
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vzdělávání 
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 
k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních 
vzdělávacích potřeb žáků

ano

konkretizace cílů ve sledované výuce ano
návaznost probíraného učiva na předcházející témata ano

Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům 
výuky a k činnostem

dobrá

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 
identity žáků

dobrá

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky dobrá

Vyučovací formy a metody
řízení výuky, vnitřní členění hodin V pořádku
sledování a plnění stanovených cílů ano
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich 
sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance

ano

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního 
zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, 
potřeb a zkušeností

ano

využívání metod aktivního, prožitkového učení, 
experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou

ano

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální ano
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako 
zdroje informací

ano

účelnost aplikovaných metod ano
respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků ano

Motivace žáků
aktivita a zájem žáků o výuku ano, nejvíce o anglický jazyk
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) ano
využívání zkušeností žáků ano
vliv hodnocení na motivaci žáků ano
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace ano
osobní příklad pedagoga ano
 
Interakce a komunikace
klima třídy odpovídá
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi 
učitelem a žáky i mezi žáky navzájem

ano, vytvoření třídního řádu

možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, 
diskuse

ano

vzájemné respektování, výchova k toleranci ano
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti 
k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj 
komunikativních dovedností žáků

ano
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Hodnocení žáků
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení ano
respektování individuálních schopností žáků ano
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ano, v žákovské knížce
ocenění pokroku ano
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem ano
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem ano
využití klasifikačního řádu ano
 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy

Všichni pedagogičtí pracovníci se během celého školního roku 2013/2014 vzdělávali na 
různých seminářích ve vzdělávacích centrech v Plzni, Karlových Varech. Získané poznatky si 
předávali mezi sebou. V druhé polovině školního roku se seminářů zúčastňovala pouze 
ředitelka škola a paní učitelka H. Boučková.
Přehled DVPP je vložen do přílohy výroční zprávy.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Základní škola je úzce spjata s mateřskou školou a proto školní zájmové kroužky navštěvují i 
předškolní děti z mateřské školy.V tomto školním roce vedla dva zájmové kroužky paní 
Bindrová.  Na škole fungovaly tyto kroužky:
Taneční kroužek
Šikovné ruce
Všichni žáci byli zapojeni do AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) a účastnili se 
sportovních soutěží i v rámci okresu.
Mateřská škola jako každý školní rok se zúčastnila Olympiády mateřských škol v Karlových 
Varech. V běhu zazářila P. Finková, která získala první místo.

Do přílohy výroční zprávy je vložen seznam školních akcí za loňský školní rok 2013/2014.

Celá škola se snaží zapojovat do dění v obci. S pomocí obce připravuje vystoupení pro místní 
důchodce, vítání občánků, pečení s babičkami, maškarní karneval a tradiční vystoupení na 
útvinské pouti. Na závěr školního roku jsme připravili besídku. 
Celý školní rok probíhal sběr druhotných surovin. Společně s obcí, obyvateli Útviny jsme 
sbírali papír, víčka, plasty a podařilo se nám vybrat téměř 3.000Kč, které budou použity na 
nákup mikulášských balíčků a vánočních dárků.

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

V tomto školním roce na škole neproběhla žádná kontrola České školní inspekce.

9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013 a jsou doloženy v příloze.
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