Základní škola a mateřská škola Útvina
ČTYŘLÍSTEK

1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
Identifikátor
vedení školy

Základní škola a mateřská škola Útvina
Útvina 153, 36401 Toužim
příspěvková organizace
60610751
600067319
ředitel: Mgr.Romana Prášilová

kontakt

tel.:353 312016
mob.: 602 350110
e-mail:zs.utvina@seznam.cz
www: zsutvina.cz

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

Obec Útvina
Útvina 163, 36401 Toužim
tel.:353 312020
fax:353 312020
e-mail:obecutvina@volny.cz
www.utvina.cz

1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ a MŠ

kapacita
24
18
18
50

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo základní školu 16 žáků, z toho 3 žáci třetí třídy,
5 druháků a 8 prvňáčků. Školní družina byla využívána všemi žáky. Mateřskou školu
navštěvovalo 24 dětí, z toho 6 předškoláků.
Provoz školy byl od 6,30 do 16,00 hodin. Ráno do 7,40 a odpoledne od 14,15 do 16,00 je
provoz školní družiny spolu s mateřskou školou ve třídě MŠ.
Základní škola a mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou
v Karlových Varech (odklady školní docházky, vzdělávací problémy), dále s Speciálně
pedagogickým centrem v Karlových Varech (řeč).
Nově spolupracujeme od roku 2011 s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání v Plzni. Toto
centrum nabízí poradenskou a konzultační podporu při poskytování psychologických a
speciálně-pedagogických služeb. Tento projekt je hrazen z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu.
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1.4 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny

1 učebna ZŠ
2 herny MŠ
1 venkovní plocha
ano

Odpočinkový areál, zahrada
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

ano

1.5 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady

V roce 2004
3 členové, p. Holubová, p. Aneltová,
p. Bindrová
Poslední setkání školské rady proběhlo v dubnu 2012.
Školská rada se schází pravidelně dvakrát ročně. Zápis ze zasedání je předkládán obci.
2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Vzdělávací programy ZŠ
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)
„ Učíme se s Čtyřlístkem“

Zařazené třídy
1.- 3. ročník

Vzdělávací programy MŠ
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO
PŘEDŠKOLNÍ VZDÉLÁVÁNÍ
Základní škola i mateřská škola pracovala podle programu Zdravá mateřská škola a Zdravá
základní škola. Projekt je zpracován do roku 2012, kdy bude muset škola svůj záměr opět
obhajovat. Celý projekt je k nahlédnutí v šatně mateřské školy a v kanceláři školy.
Základní škola je od září 2011 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci tohoto
projektu si škola pořídila interaktivní tabuli s projektorem. Dále byly koupeny interaktivní
učebnice, které jsou využívány při hodinách a dětem se velmi líbí.
Od roku 2007 je základní škola zapojena do projektu „Mléko do škol“, od roku 2010 se do
tohoto projektu zapojila i mateřská škola. V rámci něj jsou dětem poskytovány mléčně
výrobky za nejnižší ceny. Každé dítě má nárok na jeden mléčný výrobek denně.
Od roku 2010 je základní škola přihlášena do projektu „Ovoce do škol“. Žáci dostávají
jedenkrát za 14 dní různé druhy ovoce nebo ovocné nápoje.

2

Základní škola a mateřská škola Útvina
ČTYŘLÍSTEK
3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

5
2
1
1
1+ 2 účetní ( částečný úvazek)
1+ vedoucí školní jídelny(částečný úvazek)

Na škole na částečný úvazek pracuje logopedický asistent paní A. Bahníková. Každou středu
jezdí do školy a vede nápravu řeči.
Do mateřské školy v září nastoupila p. učitelka Andrea Šikýřová. Slečna Šikýřová nastoupila
po dokončeném středoškolském vzdělání a v budoucnu by měla zájem o bakalářské studium
pedagogické fakulty.
Základní i mateřská škola byla během letních prázdnin uzavřena. O prázdninách probíhalo
malování celé budovy, oprava koupelny a sklepních prostor. Původně měla být otevřena
mateřská škola prvních čtrnáct dní v červenci, ale přihlásilo se málo dětí (pouze pět).

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
pracovníci
1

ředitelka

1,0

Roků
ped.praxe
nad 8

2

učitelka ZŠ

1,0

nad 26

SŠ

3

učitelka MŠ

1,0

0

SŠ

Funkce

Úvazek.

Stupeň
vzdělání
VŠ

Pedagogická
fakulta
ZUČ Plzeň
Střední
pedagogická škola
Střední
pedagogická škola

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelky 1. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD
Komentář

%
50%
100%
100%

Aprobovanost ve výuce
Učitelky 1. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD
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3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

1

45 – 55 let

1

nad 55 let
do důch. veku

1

Celkem

0

3

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
2
4
5

Funkce
kuchařka
uklízečka, školnice
ved. školní jídelny ZŠ
účetní

Úvazek
1,0
0,719

Stupeň vzdělání
SOU
SOU
VŠ
SŠ

Komentář
Úvazek u uklízečky, školnice (0, 719) je doplněn dalším úvazkem 0, 281 v mateřské
škole, kde je dozor při spaní. Dále doprovází paní učitelku z mateřské školy při
vycházce pokud počet dětí přesáhne počet 18.
Pro školu pracují dvě účetní. Mzdová účetní paní Růžena Hloušková, která sídlí
v Karlových Varech. A druhá účetní paní Lenka Künclová, která sídlí v Toužimi.
Funkci vedoucí školní jídelny zastává již třetím rokem ředitelka školy.
4. Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

1

7

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup
po odkladu)
0

počet odkladů pro
školní rok 2012/2013
2

Do první třídy je zapsáno 7 dětí, 6 dětí z MŠ Útvina, 1 dítě z MŠ Krásné Údolí.
Každý rok jsou všichni předškoláci vyšetřováni školním psychologem z PPP v Karlových
Varech. Psycholog doporučil dvěma dětem odklad školní docházky a rodiče souhlasili.
K zápisu do mateřské školy se dostavilo 6 dětí..
Ve školním roce 2012/2013 bude opět otevřena třetí třída s počtem 5 žáků. Dále bude probíhat
výuka ve druhé třídě, kterou navštěvuje 8 žáků, a v první třídě s 5 žáky.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
Třída
I.ročník
II. ročník
III.ročník
Celkem

Počet
žáků
8
5
3
16

Prospělo
1
1
0
2

Prospělo
s vyzn.
7
4
3
14

Neprospělo
0
0
0
0

Žáci s
dostatečnou
0
0
0
0

Nehodnoceno
0
0
0
0

Přehled o chování
Třída
I.ročník
II. ročník
III. ročník

Počet žáků Pochvaly
TU na
vysvědčení
8
0
5
0
3
2

Pochvaly
ŘŠ
0
0
0

Napomenutí
0
0
0

Důtky TU

Důtky ŘŠ

0
0
0

0
0
0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

1. ročník

Počet
omluvených
hodin
180

Počet
omluvených
hodin na žáka
26

Počet
Počet
neomluvených neomluvených
hodin
hodin na žáka
0
0

2. ročník

213

42

0

0

3. ročník

37

12

0

0

Celkem

430

27

0

0
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5.3 Údaje o integrovaných dětech a žácích v ZŠ a MŠ Útvina:
k 30.9.2012
Vada řeči

22
5
17

Z toho ZŠ
MŠ

Na škole již od roku 2008 funguje logopedická péče pod vedením p. uč. Aleny Bahníkové.
Tuto nápravu řeči zaštiťuje SPC Karlovy Vary pod vedením Mgr. D. Zdanovcové, která
přijíždí jednou ročně děti vyšetřit a zkontrolovat zda náprava řeči postupuje správným
směrem.
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Všichni pedagogičtí pracovníci se během celého školního roku 2011/2012 vzdělávali na
různých seminářích ve vzdělávacích centrech v Plzni nebo v Karlových Varech a získané
poznatky si předávali mezi sebou.
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 do školních zájmových kroužků jsou
zahrnuty i předškolní děti z mateřské školy. Ve školním roce 2011/12 na škole pracovaly tyto
zájmové kroužky:
- Kopaná – vedoucí p. Bílek
- Mladí hasiči – vedoucí sl. Turková, sl. Krpalová
- Šikovné ruce – vedoucí p. Bindrová
- Taneční kroužek – vedoucí sl. Šikýřová
Z důvodu problematického financování kroužků budou v příštím školním roce na škole
pracovat pouze kroužky, které povedou pedagogičtí pracovníci nebo zaměstnanci školy.
Všichni žáci jsou zapojeni do AŠSK ( Asociace školních sportovních klubů) a účastní se
mnoha sportovních soutěží i v rámci okresu.
Do přílohy výroční zprávy je vložen seznam školních akcí za loňský školní rok 2011/2012.
8. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011 a jsou doloženy v příloze.
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