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Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory, 
příspěvková organizace
Nalžovské Hory 135, 341 01 Horažďovice

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 
 O  ČINNOSTI  ŠKOLY
ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2015/2016

Č.j.:    
200 / 2016                          
Vypracovala:
Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy 
Schválila:
pedagogická rada
školská rada
Město Nalžovské Hory
Pedagogická rada projednala dne
      26.8.2016 ZŠ, 31.8.2016 MŠ






Základní údaje o škole :
  Název školy : Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory,
                                příspěvková organizace

úplná adresa: Nalžovské Hory 135, PSČ: 341 01, pošta Horažďovice
právní forma: příspěvková organizace
telefonní spojení: 376396476  mobilní telefonní spojení: 731410919
faxové spojení: 373705027
e-mailové spojení: zsnalzhory@mybox.cz
internetové stránky školy  : www.zsnalzovskehory.cz
IZO ředitelství: 650049438 
IČO: 60611715
ředitelka školy: Mgr. Božena Kodýtková
 
	Název a adresa zřizovatele : Město Nalžovské Hory, Nalžovské Hory 104,

PSČ : 341 01, pošta Horažďovice
	Poslední zařazení do sítě škol

           Č.j. 35 100/2005-21, Rozhodnutí ze dne 9.12.2005 s účinností od 1.1.2006
           Zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení : 
                 č.j.MSMT-31352/2013-1 s účinností od 1.8.2013
1.4.     Školská rada byla ustanovena v prosinci 2005. Současná školská rada    
           pracuje ve složení :
           Karel Kutka, předseda  
           Vladimíra Hudličková, místopředseda
           Členové : Richard Löbl, Ing. Václav Zahrádka, Jana Pouzarová,
                           Dagmar Šašková
1.5.     Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)


Adresa
Počet tříd
Počet žáků
Hlavní budova, ředitelství
Nalžovské Hory 135
8
146
Odloučené pracoviště
Nalžovské Hory 131
1
21
									
	.      Součásti školy 

Název součásti
Kapacita
Počet žáků
Počet tříd, oddělení
Počet přepočtených pedagogických pracovníků

14/15
15/16
14/15
15/16
14/15
15/16

MŠ
55
55
28
19 
1
1
1,5
ZŠ
230
230
130
150
8
8
9,8
ŠD
50
60
50
60
1
2
1,3

Celková kapacita jídelny 
Počet dětských strávníků
Počet  strávníků - 
zaměstnanců školy
Celkový počet zaměstnanců
školní jídelny (fyz. osoby)
Přepočtený počet zaměstnanců
300
MŠ-21
ZŠ-146
21
4
3,2

Doplňková činnost je pro 25 strávníků, podílí se na ní 3 zaměstnanci ŠJ, celková  výše úvazku 0,3 .


1.7.     Charakteristika školy :  úplná základní škola s 8 ročníky
 		spojené ročníky v jedné třídě: 4.-5. 	 	  		
                                specializované a speciální třídy : nejsou
                                rozšířená výuka předmětů : není
	 Spádový obvod školy

Nalžovské Hory, Velenovy, Těchonice, Žďár, Neprochovy, Smrkovec, Hradešice, Černíč, Vlkonice, Mířenice, Otěšín, Letovy, Ústaleč, Krutěnice, Zavlekov, Tužice

dále navštěvují školu žáci z: Plánice

Vzdělávací programy školy

Název vzdělávacího programu
Č.j.
v
Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání „Objevuji svět pro život“ zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
č. j. 126/2013
1.- 9. ročníku ZŠ
Školní vzdělávací pro předškolní vzdělávání „Poznáváme spolu svět“ zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
č. j. 251/2015
I. třídě MŠ
Školní vzdělávací pro zájmové vzdělávání
č. j. 241/2015
školní družině


Rámcový popis personálního zabezpečení školy : 

3.1. Pedagogičtí pracovníci školy : 

základní škola :
Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy, třídní učitelka VI.třídy 
Mgr. Soňa Frančíková, třídní učitelka  I.třídy
Hana Bouzková, třídní učitelka II.třídy
Mgr. Ivana Klimentová, třídní učitelka III.třídy
Mgr. Jana  Maierová, třídní učitelka IV.třídy (4. a 5. ročníku)         
Mgr. Hana Špičáková, výchovná poradkyně, třídní učitelka VII.třídy
Mgr. Petra Klímová, třídní učitelka VIII. třídy
Mgr. Zdeňka Dvořáková, třídní učitelka IX.třídy
Mgr.Karel Kliment, učitel
Mgr.Jarmila Volcová, učitelka na 0,82 úvazku

asistent/i/ky pedagoga na částečné úvazky: Vladimíra Hudličková
                                                                       Dagmar Šašková
                                                                       Tereza Radinová
                                                                       Miroslav Kodýtek
Mgr. Zdeňka Dvořáková
Mgr.Karel Kliment
Mgr.Ivana Klimentová
Mgr. Petra Klímová
Mgr. Hana Špičáková
Mgr. Božena Kodýtková
                                                               
     mateřská škola : 
        Jaroslava Maxová
        Olga Krátká

školní družina :
        Dagmar Šašková, vychovatelka  
        Tereza Radinová, vychovatelka
      3.2. Provozní pracovníci:

základní škola : 
         Vladimíra Hudličková – finanční a mzdová účetní
         Miroslav Kodýtek – školník, topič 
         Helena Podlešáková – uklízečka
         Hana Bouzková – uklízečka na částečný úvazek
         Tereza Radinová – uklízečka na částečný úvazek 

mateřská škola : 
          Marta Zahrádková – uklízečka, svačinářka 

3.3. Školní jídelna :

         Jaroslava Sládková – vedoucí školní jídelny
         Dagmar Trhlíková   – kuchařka
         Zdeňka Barochová – kuchařka
         Marta Zahrádková – kuchařka pro výdej obědů v MŠ

Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy :

4.1. Ve školním roce 2015/2016 ukončilo základní vzdělání :
        
        v 9.třídě 16 žáků, z toho na gymnázium bude studovat 1 žák, na střední 
                                 odborné školy odešlo 7 žáků, do učebních oborů 8 žáků,

         v 8.třídě 1 žákyně – Klára Bauerová, ukončená povinná devítiletá docházka, 
                                    odešla na SOU v Horažďovicích, 
         v 7.třídě 1 žák – Petr Kostelanský odešel  studovat na víceleté gymnázium 
                                   (Gymnázium J.Vrchlického v Klatovech).
      
4.2. K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 17 dětí, z toho zákonní 
             zástupci 1 dítěte požádali o odklad povinné školní docházky, v červnu zákonní 
             zástupci 1 dítěte zažádali o dodatečný zápis do naší školy..
.
      4.3. Do 1.ročníku základní školy nastoupilo v září 27 žáků (5 žáků po odkladu školní    
             docházky, 1 žákyně přibyla během školního roku).

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených  školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání :

5.1. Základní škola
Základní škola fungovala jako úplná, měla však jen 8 tříd (do jedné třídy byl spojen 
4. a 5.ročník). Škola poskytovala vzdělání dětem z osmi vesnic spadajících do územního celku města Nalžovské Hory a dalším dětem v okolí. Speciální a specializované třídy na škole nebyly, 3 děti s lehkým mentálním postižením byly zařazeny do běžných tříd, k jejich výuce bylo využíváno asistentek pedagoga: paní Vladimíry Hudličkové, slečny Terezy Radinové, paní Dagmar Šaškové a pan Miroslav Kodýtek. Jako asistenti působili i někteří pedagogové: Mgr. Hana Špičáková, Mgr. Karel Kliment, Mgr. Ivana Klimentová, Mgr. Petra Klímová, Mgr. Zdeňka Dvořáková. Celkem 13 žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu (10 integrovaných žáků, 2 zdravotně znevýhodnění žáci, 1 žák na základě doporučené tolerance) .
Celkově možno konstatovat, že základní úkoly, které si Šafránkova ZŠ Nalžovské Hory pro školní rok 2015/16 stanovila, byly splněny jak v oblasti pedagogické,  tak i v oblasti hospodaření školy. 
  Spolupráce se zřizovatelem se odvíjí na základě spolupráce obou stran. Město Nalžovské Hory vyšlo  škole vstříc tím, že se při vzájemné spolupráci zapojilo do projektu ROP JIHOZÁPAD. Projekt byl úspěšně dokončen. 
   Vzhledem k nutnosti provést v naší škole neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků v budově školy  ředitelka školy podala Žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“. Cílem projektu bylo  zajištění fyzické bezpečnosti  dětí, žáků  a  psychického bezpečí žáků, spoluzajištění  Minimálního standardu bezpečnosti prostřednictvím technického opatření. Této žádosti nebylo vyhověno. Rada Města Nalžovské Hory rozhodla o vybavení školy audio-video vstupním systémem u severního vchodu na náklady zřizovatele Města Nalžovské Hory v měsíci září 2015.
  Škola ve spolupráci se zřizovatelem a školskou radou si stanovila vizi: „Chceme být školou otevřenou“. Zajišťujeme provoz MŠ o prázdninách, organizujeme akce pro děti, rodiče a širokou veřejnost.  Zřizovatel aktivně přistupuje k opravám v budově (dokončení zateplení   střechy části budovy ze severní strany) a chápe potřebu investic do školy.  O výsledcích kontrol, nutných  opravách  a údržbových pracích jsou členové zřizovatele a školské rady pravidelně  informováni.  Zřizovatel zajistil i finanční prostředky na inovaci zařízení ve školní jídelně. Postupně jsou obnovovány a doplňovány učební pomůcky a hry do MŠ, ZŠ i ŠD.
  Pedagogický sbor je stabilizován, věkové složení pedagogického sboru je příznivé. Škola úzce spolupracuje s městským úřadem, má dostatečné prostředky na provoz 
i materiální zabezpečení výuky. Zabezpečení učebnicemi a vyučovacími pomůckami je na dobré úrovni. Je třeba neustále obnovovat některé učebnice, které jsou používány delší dobu a jsou značně opotřebeny. Ve všech ročnících probíhala výuka podle zpracovaného ŠVP, který byl naplňován  ve spolupráci učitelů s koordinátorkou ŠVP 
Mgr. B.Kodýtkovou. Jako zájmový kroužek bylo vyučováno náboženství (navštěvovali ho 4 žáci prvního stupně školy).
  Pedagogové při své práci využili několika publikací, které jim předložila ředitelka školy: TECHMANIA – NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ (Soubor studijních materiálů), CD Kam na školu – Střední školy v ČR 2016/2017 – informační systém www.infoabsolvent.cz, ATLAS ŠKOLSTVÍ – střední školy 2016/2017, ve škole proběhla VÝSTAVKA TAKTIK – univerzální sešity a učebnice, Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2015 od Národního ústavu pro vzdělávání, Informační bulletiny ČŠI .
 Škola pravidelně odebírá odborné časopisy: Informatorium časopis pro mateřské školy a školní družiny, Řízení školy – Školní poradenství v praxi,  Speciál pro MŠ, Odborný měsíčník pro ředitele školy, Speciál pro školní jídelny, Speciál pro MŠ, Prevence, Učitelské noviny a týdeník ŠKOLSTVÍ. Pedagogové se snaží pochopit současné problémy a potřeby dětí, žáků  k výuce používají různých metod a forem práce pro větší zaujetí žáků ke vzdělanosti.
    Školní parlament pokračuje ve své činnosti pod vedením koordinátorky paní učitelky Mgr. Petry Klímové.
  Plavecký výcvik v bazénu v Horažďovicích pro žáky I. stupně  –  2. - 5. ročníku byl v tomto školním roce uskutečněn v měsících září – prosinec 2015, pro žáky I. stupně – 1. ročníku byl uskutečněn v měsících duben – květen 2016,  žáci II. stupně se zúčastnili blokové výuky plavání. Lyžařský kurz probíhal v lednu 2016 v lyžařském středisku v Kašperských Horách. Žáci - zájemci 4. – 9. ročníku dojížděli každý den. Celkově se zúčastnilo 41 žáků.
   Uskutečnili jsme i akce pro širokou veřejnost lidí – výtvarná dílna pro dospělé i pro žáky s Ing. M.Bučilovou, zimní a vánoční dekorace s paní H.Šebestovou - Kindelmannovou. Ředitelka školy nabídla spolupráci Ing. Pavlu Vadlejchovi při přípravě divadelní akce „Všichni občas hrajeme divadlo…pojďme udělat představení na jevišti!“
   Problematika ochrany obyvatel za mimořádných situací a dopravní výchova byly obsaženy ve všech třídách do  časových plánů a realizovány v několika hodinových blocích s doplněním výuky v jednotlivých ročnících dle „Přílohy číslo 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Objevuji svět pro život číslo jednací 126 / 2013“. 
  Ekologická výchova a výchova k volbě povolání je zapracována do časových plánů 
přírodopisu, pracovních činností, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, fyziky a chemie.
   Je zpracován Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Realizujeme ho  
v předmětech prvouka,  přírodověda, přírodopis, zeměpis, pracovní činnosti a občanská výchova.
   Škola se zapojila do XIII. ROČNÍKU SOUTĚŽE VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN, organizovanou společností AVE sběrné suroviny a.s., Cvokařská 3, 301 52 Plzeň. Soutěž ve sběru papíru a dalších druhotných surovin je určena pro všechna školská zařízení včetně dalších institucí vzdělávacího charakteru (kroužky, pionýrské skupiny a oddíly apod.). Smyslem soutěže je pomoci školám naplňovat cíle environmentální výchovy a získání základních znalostí, jak jednoduché a účelné je třídit odpad. My jsme se zapojili v kategorii podle množství surovin v přepočtu na žáka.
Ve škole probíhal i výkup lesních plodin – kaštanů a žaludů pro okolní myslivecká sdružení.
   Minimální preventivní program je pololetně vyhodnocován. V rámci tohoto programu proběhly ve škole akce pro děti: prevence proti šikaně, beseda s paní Ladmanovou, tiskovou mluvčí Policie ČR z Klatov na téma „Drogové závislosti“. 
   Výchovná poradkyně Mgr. H.Špičáková je plně kvalifikovaná, pracuje na základě zpracované koncepce, která je realizována ve spolupráci s rodiči, s třídními učiteli  a ostatními vyučujícími v otázce rozmisťovacího řízení a zejména výchovných a výukových problémů žáků. 
    Kompletní modernizace a rozšíření žákovských pracovních míst o 2 v počítačové učebně přispívá k individualizaci výuky a k intenzivnímu procvičování probíraného učiva, k rozvoji gramotností žáků. 
   V 6 kmenových třídách jsou interaktivní tabule, které slouží k prohlubování modernizace vyučovacího procesu, k využívání moderních počítačových programů ke zkvalitnění výuky /český jazyk, německý jazyk, matematika, fyzika/,  intenzivnímu využívání didaktických učebních materiálů -  DUMů. 
   Ve škole pokračovala činnost keramického kroužku pod vedením p.učitelky 
Mgr. J. Maierové. Výrobků bylo využito   ke zlepšování interiéru školy. V rámci kroužku byl využit hrnčířský kruh. Aktivně pracovaly i kroužky šikula, florbalu, sportovních her, přehazované, anglického jazyka a další .
   Prezentace školy v okresních naukových soutěžích byla v tomto školním roce bohatá, nejvýraznějších úspěchů dosáhli žáci v přírodovědné soutěži „Šumava ze školních lavic“. Úspěšní byli žáci i některých sportovních soutěžích. V soutěži florbalistů, kterou organizuje DDM Klatovy. „Permoníci“ získali opakovaně 1. místo v kole okresním.
Nedílnou součástí každého školního roku se staly sportovní akce: Memoriál Káji Kutky ve florbalu a Školní olympiáda v lehké atletice. Z kulturně-vzdělávacích  akcí každoročně pořádáme Vánoční dílnu pro děti, Maškarní bál a Den Země. Velký výčet akcí, které se uskutečnily během školního roku, je zpracován v bodě 8. 
 Rozvíjení čtenářských dovedností podporujeme půjčováním knih ze školní  a městské knihovny. Ve spolupráci s knihovnicí města paní M.Löblovou se uskutečnily exkurze knihovny. Žákům je pravidelně zprostředkovávána nabídka Knižního klubu Fragment a Knižního klubu Albatros. Tuto spolupráci zajišťuje paní učitelka Mgr. Soňa Frančíková. 
     Pokračováno bylo v těsné spolupráci v oblasti péče o žáky s lehkým mentálním postižením a v oblasti péče o žáky integrované: se speciálním pedagogem 
Mgr. D. Populovou z SPC při ZŠ Plzeň Heyrovského ul. a s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň – Pracoviště Klatovy, Voříškova 823. 
      Na velmi dobré úrovni je spolupráce se školskou radou, která pomáhá řešit některé provozní problémy školy. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy  se zajímá o výchovu - vzdělávání dětí a mládeže a práci školy. 
   Tradičně velký ohlas a návštěvnost má Den otevřených dveří v září spojený s prezentací výsledků školy v pedagogické i materiální oblasti, ale i s řadou výstav s regionální tematikou.  
    Nutno ocenit a poděkovat za snahu některých rodičů pomoci škole – za materiální či finanční pomoc určenou k nákupu cen a věcí  při školních akcích. Dále děkujeme všem (složkám, organizacím, zaměstnancům, rodičům), kteří pomáhají organizovat maškarní bál pro děti. Dodavatelé potravin ve spolupráci s paní Sládkovou (vedoucí školní jídelny) nám pomohli zajistit ceny pro děti na akci ke Dni dětí „Hrajeme si spolu“ a na „Školní olympiádu“.

5.2. Mateřská škola
Má zpracovánu vlastní Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/16.
Spolupráce s MŠ je neoddělitelnou součástí výukového a výchovného procesu. 
Ke spolupráci dětí MŠ a žáků ZŠ vedou společné projekty, akce a vzájemné návštěvy v prostorách školy.

5.3. Školní družina
Školní družina pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu. Navštěvovalo ji  60 zapsaných účastníků vzdělávání. Průměrná docházka činila 85 %. Paní vychovatelka Dagmar Šašková zaměřila činnost školní družiny do estetické výchovy, tělesné výchovy – rozvoj pohybových schopností a dovedností účastníků vzdělávání (žáků), výchově ke zdraví, rozvoji zdravých stravovacích návyků. Využívána k tomu byla nadále učebna 1.33, dále učebna 1.34, hala v 1.patře školy, tělocvična, další učebny (jazyková, počítačová) a lesopark Halda, kde v odpoledních hodinách žáci relaxovali většinou při pohybových či míčových hrách. Spontánní činnosti byly realizovány podle návrhu žáků či dle nabídky z několika možných variant činností od paní vychovatelky. Do prostorů užívaných školní družinou  byly umístěny nové lavice, které žáci využívaly při hrách a relaxačních chvilkách, dále interaktivní tabule s notebookem. Školní družině sloužil ke zpestření sportovních aktivit i betonový stůl na stolní tenis umístěný na prostranství před školou, 2 sety laviček se stolem. Zakoupeny byly různé sportovní pomůcky (míče, pálky a míčky ke stolnímu tenisu, badmintonové pálky s košíčky apod.) a pomůcky k výtvarným činnostem (tempery, vodové barvy, pastelky, nůžky, čtvrtky apod.). S platností od 1.9.2015 byla navýšena kapacita družiny na počet 60 možných účastníků vzdělávání.

Školní stravování
Ke školnímu stravování bylo zapsáno 21 dětí mateřské školy,146 žáků základní školy a 21 zaměstnanců organizace. V doplňkové činnosti bylo zapsáno ke stravování  
30 cizích strávníků. 
Školní kuchyně se snaží o dodržování určených zákonných norem, o plnění spotřebního koše a pestrost jídelníčku, plní požadavky hygienického minima, organizuje odborné konzultace s nutriční terapeutkou Terezou Hlůžkovou k zahájení dietního stravování ve školní jídelně (jídelníčky, spotřební koš (3 měsíce zpět) a receptury + technologické postupy připravovaných pokrmů), od 1. 10. 2015 realizuje dietní školní stravování pod vedením nutriční terapeutky, rozvíjí zdravé stravovací návyky. 
V říjnu 2015 ředitelka školy Mgr. B.Kodýtková předložila paní vedoucí školní jídelny J.Sládkové materiál určený pro školní jídelny: „NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši (Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách, Doporučení pro školní jídelny)“, se kterým ve školním jídelně pracovali během celého školního roku. Předložená metodika má charakter doporučení. V oblasti hospodaření pak dodržuje naplnění finančního limitu na potraviny podle cenové kalkulace na stravu.
   Zaměstnankyně školní jídelny se zúčastnily několika akcí v rámci dalšího vzdělávání provozních zaměstnanců (podrobný přehled je zahrnut v části „7.3 Přehled uskutečněného vzdělávání provozních zaměstnanců školy ve školním roce 2015/2016“). Pracovnice Krajské hygienické správy pracoviště Klatovy provedly během školního roku ve školní jídelně kontrolu (kontrola proběhla v říjnu 2015).


Prospěch v jednotlivých ročnících:

Ročník:

Počet žáků :
Vyznamenání:  
Prospěli:
Neprospěli:
1.
28(1 nebyl    
        hodnocen)
26
2
0
2.
17

13
4
0
                        
3.
14

9
4
1
4.
14
10
4
0
5.
10
5
5
0
6.
25
7
18
0
7.
       13
2
11
0
8.
 13
3
10
0
9.
16
0
16
0
Celkem

150

75
74
1

Slovní hodnocení : 0
Opravná zkouška : ano – Klára Přerostová – 7.tř., matematika, 25.8.2016
                                     – Kristýna Plasová – 8.tř., matematika, 25.8.2016

Komisionální přezkoušení žáka: ne


Změny stavu  žactva během školního roku: 
přestup žáků k 31. 8. 2016 do víceletého gymnázia ze 7. ročníku: 1 (P.Kostelanský)
začátek školního roku : 152 žáků (z toho 3 žáci § 41 – individuální vzdělávání)  
ze školy se odhlásili : 3 žáci (Martin Tancoš – 1.r. – docházka ukončena 21.9.2015,
                                            Kateřina Tancošová – 2.r. – docházka ukončena 21.9.2015,
                                            Denisa Kodýtková – 9.r. – docházka ukončena 18.2.2016)
do školy se přihlásili : 1 žákyně (Minth Phuong Khuongová – 1.r. – od 12.5.2016)
počet žáků na konci školního roku : 150 žáků (z toho 4 žáci § 41 – individuální vzdělávání)  





5.6.Přehled k hodnocení chování žáků a docházky žáků

Chování žáků

Snížený stupeň z chování
Počet žáků

1.pololetí
2.pololetí
- z toho 2.stupeň
-
2
- z toho 3.stupeň
-
-
       
 Docházka žáků (celkem za školní rok)

Zameškané hodiny celkem
11 439
- z toho neomluvené
0

5.7. Individuální integrace postižených dětí

Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
3
Sluchově postižení
-
Zrakově postižení
-
S vadami řeči
1
Tělesně postižení
-
S vývoj.poruchami chování
2
S vývoj.poruchami učení 
2
Celkem
8

Specializovaná výuka pro žáky se SPU: -

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní   
               docházky

Počet celkem
Z toho přijatých na

gymnázia
SOŠ 
SOU s maturitou
SOU
U
Jiné
16 + 1+ 1
           2
7
-
9
-
-


Počet žáků 
----------------
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 
1 – Klára Bauerová – 8.r. 
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání
-



Počet žáků
----------------
- přihlášených na víceletá gymnázia
1
- přijatých na víceletá gymnázia
1- Petr Kostelanský – 7.r.

5.9. Výkon státní správy

Rozhodnutí ředitelky školy (za rok 2015)
Rozhodnutí ředitelky školy (dle účelu)
ZŠ Počet
MŠ Počet 
Počet odvolání
Odklad povinné školní docházky
1
-
-
Dodatečný odklad povinné školní docházky
-
-
-
Přijetí k předškolnímu vzdělávání
-
10
-
Ukončení předškolního vzdělávání
-
-
-
Přijetí k základnímu vzdělávání
31
-
-
Přijetí k zákl.vzdělávání (přestup z jiné ZŠ)
4
-
-
Rozhodnutí o uvolnění žáka ze základní školy

-
-
Rozhodnutí o uvolnění z předmětu TV
2
-
-
Povolení vzdělávání podle IVP
13
-
-
Povolení individuálního vzdělávání dle § 41
1
-
-
Rozhodnutí o vzdělávání podle ŠVP pro žáky s LMP
-
-
-
Usnesení o přerušení správního řízení

-
-
Rozhodnutí o opakování ročníku
1
-
-
Povolení o přezkoušení žáka z občanské výchovy a z výchovy ke zdraví
1
-
-
Povolení o ukončení individuálního vzdělávání dle § 41 
1
-
-
Celkem za ZŠ a MŠ
65
												

Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
-
- z toho oprávněných
-
- z toho částečně oprávněných
-
- z toho neoprávněných
-
- z toho postoupených jinému orgánu
-


Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

       Výchovná poradkyně Hana Špičáková pravidelně seznamuje na pedagogických radách učitele s obsahem přednášek, kterých se na toto téma  účastní, také je seznamuje  s obsahem článků v časopisu Prevence, který škola odebírá.
   Mimo vyučování mohou žáci navštěvovat školní tělocvičnu, víceúčelové
hřiště s umělým povrchem, pobýt v počítačové učebně mohou za učitelského dohledu, kde si připravují věci na výuku s využitím internetu,  pobývají ve školní knihovně, kde se hrají společenské hry, případně si zapůjčí knihu ve školní knihovně.
  Minimální preventivní program jsme ve škole naplňovali prostřednictvím nabídky zájmových kroužků a pohybových aktivit (účast ve sportovních soutěžích oblastních i okresních kol), ve spolupráci se školním parlamentem jsme vylepšovali spolupráci žák – učitel – rodiče – různí partneři školy, pro ukázku vhodného zdravého životního stylu jsme do školy na besedu zvali bývalé žáky školy, jež děti seznamovali s výhodami i úskalími dalšího vzdělávání. 
   Žáci 1. třídy se bez problémů včlenili do kolektivu žáků naší školy a byla jim ochotně nabídnuta pomocná ruka starších spolužáků. Dobré začlenění do nového dětského kolektivu je viditelné zejména při akcích „Hrajeme si spolu,  Den Země“,  ve školní družině. 
  Během školního roku jsme neřešili na naší škole žádný závažný problém v oblasti sociální, společenské, soužití žáků a učitelů.

Vyhodnocen Minimálního preventivního programu zpracovala Mgr. Hana Špičáková:

6.1. Vyhodnocení minimálního preventivního programu (MPP) za I. pololetí 2015 / 2016 

Úkoly MPP – předcházení patologickým jevům v sociálním životě žáků, zvládání a popř. řešení rizikových situací –byly plněny a naplňovány naší školou takto :

1.Žákům byly toto pololetí předkládány nabídky uměleckých a sportovních soutěží prostřednictvím informací ředitelky a preventistky MPP školy – na informační nástěnce školy a internetových stránkách školy. 
2. K jednorázovým akcím, ke kterým byli přizváni rodiče popř. děti MŠ náležely v prvním pololetí tyto akce: 
- adaptační kurz pro 6.ročník – Šumava – Hojsova Stráž
- exkurze Dvůr Krutěnice – 1.stupeň
- Den s hasiči – celá škola
- exkurze Vodňany – 6.-8. ročník
- exkurze Technické muzeum Praha – 9. ročník
- sportovní den na SOŠ a SOU  Sušici – 8. a 9. ročník
- od října začaly pracovat kroužky na škole
- školní kolo v logické soutěži „Piškvorky“
- naplnění projektu „Finanční gramotnost pro školy“- 8. a 9. ročník
- Pohár hejtmana Plzeňského kraje (florbal) – okr. kolo 6., 7.ročník
- hudební výchovně – vzdělávací  program „Zdraví máme jenom jedno, Bojujeme proti 
  závislostem“ – 1., 2.stupeň
- výchovně vzdělávací pobyt žáků 2. stupně v Londýně
- turistika v okolí školy – 1., 2. stupeň
- okrsková a okresní soutěž žáků 2. stupně ve florbalu
- zpívání u vánočního stromku – dle zájmu
- ukázky zimního aranžování a výroba adventních doplňků – pro žáky i veřejnost
- Mikulášská nadílka – žáci 9. tř. připravili pro žáky ZŠ a MŠ
- vánoční turnaj ve stolním tenisu – připavil školní parlament
- vánoční besídka – kulturní pásmo – 2. stupeň
- vánoční dílna – celá škola
- grafitová zeď – 9.tř.
- vánoční turnaj ve florbalu při DDM Klatovy – 6., 7. tř
- Matilda – muzikál ZUŠ Klatovy – 4., 6.-9. tř.
- Tříkrálová sbírka na škole

3. Průběžně během pololetí dle aktuální situace jsme na škole řešili s rodiči některé 
    počínající problémové situace (začleňování nově příchozích žáků do naší školy)
4. Objednávky programu pro předcházení sociálně nežádoucích jevů na 2. pololetí 
5. Pravidelně probíhající a fungující zájmové kroužky na naší škole
6.2. Vyhodnocení minimálního preventivního programu (MPP) za II. pololetí 2015 /2016

Úkoly MPP – předcházení patologickým jevům v sociálním životě žáků, zvládání a popř. řešení rizikových situací –byly plněny a naplňovány naší školou takto :

1.Žákům byly toto pololetí předkládány nabídky uměleckých a sportovních soutěží prostřednictvím informací ředitelky a preventistky MPP školy – na informační nástěnce školy a internetových stránkách školy. 
2. K jednorázovým akcím, ke kterým byli přizváni rodiče a žáci MŠ náležely v prvním pololetí tyto akce: 
-výchovně vzdělávací program na téma : Poruchy příjmu potravy (5.2.2016)
-maškarní bál (12.2.2016)
- okresní kolo v olympiádě z anglického jazyka (17.2. 2016)
- divadelní představení pro 1.stupeň, pro 2.stupeň  - Pohádka o vodníkovi, Co vy na to, 
   pane Shakespeare? (19.2. 2016)
- okresní soutěž ve florbalu – 6., 7.tř. (22.2. a 24.3. 2016)
- okrskové kolo v recitační soutěži (3.3. 2016)
- okrskové kolo v přehazované (15.3. 2016)
- okrskové kolo ve vybíjené (15.4. 2016)
- okresní kolo ve vybíjené (28.4. 2016)
- výchovně vzdělávací program pro 2. stupeň na téma : Šikana – 6.- 8 ročník, USA –   
   9.ročník ( 4.4. 2016)
- divadelní představení pro žáky 1.-3. ročníku - O třech přadlenách ( 5.4. 2016)
- výchovně vzdělávací program pro 8. a9.ročník na téma : AIDS ( 5.4. 2016)
- den s čarodějnicemi (28.4. 2016)
- návštěva SOŠ a SOU Sušice žáky 7. a 8. ročníku – prezentace oborů školy 
   ( 5.5. 2016)
- fotbalová soutěž školy – „vesničák“ – 50.ročník (9.5. 2016)
- školní výlet 4. a 5.tř. – Svatobor, Rabí (11., 12.5. 2016)
- školní výlet – 8. tř. – Lipno (12. a 13.5. 2016)
- školní exkurze – 7.tř. – Techmánie Plzeň (13.5. 2016)
- školní exkurze 1. tř .- Kašperské Hory (31.5. 2016)
- školní exkurze 7. ročníku do Techmánie Plzeň
- návštěva místní knihovny v Nalžovských Horách – 2., 4., 5.ročník (17.5. 2016)
- divadelní představení - Mikeš v Horažďovicích pro 1. až 3. ročník (24.5. 2016)
- návštěva Jaselských kasáren v Klatovech – Den s Armádou ČR – 2. až 5. (1.6. 2016)
- akce Plzeň. Kraje „Ručičky kraje“ – 6., 8., 9.tř. (2.6.2016)
- akce žáků 9. ročníku pro děti z MŠ – Hrajeme si spolu (3.6. 2016)
- beseda žáků 8. a 9. ročníku s mluvčí Policie ČR p. Ladmannovou na téma trestní        
  zodpovědnost náctiletých (7.6. 2016)
- návštěva muzikálu Matilda v divadle Klatovy – 1., 2., 3., 5. ročník ( 13.6. 2016)
- olympiáda školy v atletice (14.6. 2016)
- školní výlet a exkurze 9. tř. – Lipno, České Budějovice (15. – 17.6. 2016)
- školní výlet 1. – 3.tř. – Šumava (21.6. 2016)
- návštěva zábavného parku Pyramida v Nepomuku - 1. stupeň (27.6. 2016)
- beseda  ředitelky školy s žáky 8., 9. ročníku – společenský a sociální život, efektivní 
   využití volného času
3. Průběžně během pololetí dle aktuální situace jsme na škole řešili s rodiči některé 
    počínající problémové situace 
4. Příprava programu minimální prevence na naší škole pro podzimní měsíce školní 
    roku 2016-2017 (Hasičský záchranný sbor Klatovy), objednávky programů  na nový   
    školní rok 2016 – 2017
5. Pravidelně probíhající a fungující zájmové kroužky na naší škole

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků

7.1 Přehled uskutečněného vzdělávání ve školním roce 2015/2016 – Krátkodobé 
       cíle – pedagogičtí pracovníci                                                                                      

pololetí
25.8.2015  školení požární hlídky ve složení: 
                        B.Kodýtková, J.Sládková, D.Trhlíková, M.Kodýtek 
27.8.2015  Z.Dvořáková, S.Frančíková, J.Maierová, H.Bouzková – Metoda Hejného v matematice – 
                  H-mat, o.p.s., Magdalény Retigové 4, 110 00 Praha 1
28.8.2015 Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ - akreditovaný kurz Ministerstva školství a mládeže - další 
                 vzdělávání pedagogických pracovníků v Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské Hory „ Koučování jako 
                 metoda vedení lidí“ – pořádaný Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem 
                 státní jazykové zkoušky v Plzni 
září  2015 -  leden 2016  – S.Frančíková – jazykový kurz AJ – V.Kopecká, Klatovy 675, IČO: 73452432

září 2015 - leden 2016  – J.Maierová – jazykový kurz AJ – V.Kopecká, Klatovy 675, IČO: 73452432

21.9.2015  B.Kodýtková – Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních – ZŠ – NIDV Plzeň

23.-24.9.2015 P.Klímová, H.Ďuricová – Přípravný kurz na implementaci finanční gramotnosti na škole 
                     s využitím simulace Finanční svoboda
1.10.2015  Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ – Funkční gramotnost pro život – NIDV Plzeň

2.10.2015  Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ – Osobní portfolio pedagogického pracovníka – ředitelka 
                 školy 
6.10.2015  B.Kodýtková, S.Frančíková, J.Volcová, J.Maierová, H.Bouzková, P.Klímová, M.Kodýtek, 
                  T.Radinová – Co je to čtenářská dílna ? (k „Výzvě 56“) – pořádaný ITveSkole.cz, o.p.s. – 
                  vzdělávací instituce akreditovaná v systému DVPP MŠMT, Velflíkova 1428/4, Dejvice, 
                  160 00 Praha 6         
9.10.2015  J.Maierová, H.Bouzková, J.Volcová, P.Klímová – Workshop k plánům čtenářských dílen – 
                  Čtenářské dílny v ŠVP (k „Výzvě 56“) – pořádaný ITveSkole.cz, o.p.s. – vzdělávací instituce 
                  akreditovaná v systému DVPP MŠMT, Velflíkova 1428/4, Dejvice, 160 00 Praha 6          
9.10.2015 B.Kodýtková, J.Maxová – Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních – MŠ
       
22.10.2015  K.Kliment, I.Klimentová, Z.Dvořáková – Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku 
                    technických dovedností žáků (školení + workshop - k „Výzvě 57“) – pořádaný ITveSkole.cz, 
                    o.p.s. – vzdělávací instituce akreditovaná v systému DVPP MŠMT, Velflíkova 1428/4, 
                    Dejvice, 160 00 Praha 6         
4.11.2015  H.Ďuricová – Osobní konzultace pro školní metodiky prevence v prostorách PPP Klatovy

5.11.2015  B.Kodýtková – Zpracování místních akčních plánů pro výzvu EU - Místní akční skupina 
                  Pošumaví z.s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
12.11.2015  I.Klimentová – Krajská konference učitelů ekologické výchovy – pořádaný Krajským centrem 
                   vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Plzni 
1.12.2015  K.Kliment, I.Klimentová, Z.Dvořáková –  Příprava projektového dne se zaměřením na 
                  technické vzdělávání žáků (školení - k „Výzvě 57“)  – pořádaný ITveSkole.cz, o.p.s. –  
                  vzdělávací instituce akreditovaná v systému DVPP MŠMT, Velflíkova 1428/4, Dejvice, 160 00 
                  Praha 6         
7.12.2015 K.Kliment – Invaze živočichů – pořádaný Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou 
                 s právem státní jazykové zkoušky v Plzni 
8.12.2015  Z.Dvořáková – "Kvalita ovzduší v souvislostech" pořádaný Krajským centrem vzdělávání a 
                 Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Plzni 
                                                                                         
pololetí
27.1.2016 B.Kodýtková – Kolokvium ředitelů – NIDV Plzeň

1.2.2016   H.Špičáková, Z.Dvořáková, I.Klimentová – Metodická doporučení při využití publikací 
                 z nakladatelství TAKTIK, elektronická podpora při výuce
13.2.2016 S.Frančíková – cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka - Didaktické 
                postupy při výuce psaní a gramatiky – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Z.S., 
                Hloubětínská 26, 198 00 Praha 9
16.2.2016 Z.Dvořáková – Přírodovědný INSPIROMAT 2016 – Katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha, 
                společnost Edufor
8.3.2016  B.Kodýtková – Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského 
               zákona (§16) – NIDV Plzeň
21.3.2016 Z.Dvořáková – "Plechovky, PET láhve, skleničky a brčka jako jednoduché pomůcky ve fyzice II" 
                 -  Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Plzni
29.3.2016 B.Kodýtková – Leadership jako proces vedení lidí – NIDV Plzeň

1.4.2016  B.Kodýtková – MANAŽERSKÝ reSTART „Originálně zarámovaný pohled na svět“ – NIDV Plzeň 

5.4.2016 B.Kodýtková – Práva a povinnosti ředitele v kostce – KCVJŠ Plzeň 

6.4.2016 B.Kodýtková – Konzultace k úpravám ŠVP ZV – NIDV Plzeň

6.4.2016 H.Špičáková – Příprava občanů k obraně státu (POKOS) – Krajské vojenské velitelství Plzeň
 
6.4.2016 H.Bouzková –  Řemesla a povolání s hudbou a pohybem – Vzdělávací instituce TANDEM, Mgr. 
               Jaroslav Jenček, U Koruny 486, 500 02 Hradec Králové
7.4.2016 B.Kodýtková – Sdílení zkušeností vedoucích pracovníků škol koučovacím přístupem – KCVJŠ 
               Plzeň  
9.4.2016 S.Frančíková – cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka -  Nácvik mluvení, 
               poslechu a čtení – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Z.S., Hloubětínská 26, 198 00 
               Praha 9
12.4.2016 B.Kodýtková – Společné vzdělávání – NIDV Plzeň
 
15.4.2016 H.Špičáková – Sociálně - právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí – NIDV Plzeň

28.4.2016 K.Kliment – Islámský stát – KCVJŠ Plzeň

28.4.2016 B.Kodýtková – Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV 2016 – NIDV Plzeň

6.5.2016 B.Kodýtková – MANAŽERSKÝ reSTART „Příběhy na niti“ – NIDV Plzeň

8.6.2016 B.Kodýtková – „Společné vzdělávání“ – NIDV Plzeň 

17.6.2016 J.Maxová – Jak vybírat a rozehrávat s dětmi příběhy – KCVJŠ Plzeň

29., 30.6. 2016 pedagogický sbor – učitelé – Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV 2016,   
                         ředitelka školy Mgr. Božena Kodýtková
   

7.2 Přehled uskutečněného vzdělávání provozních zaměstnanců školy ve školním 
      roce 2015/2016

září 2015 – J.Sládková, B.Kodýtková, D.Trhlíková, Z.Barochová - odborná konzultace s nutriční 
                   terapeutkou Terezou Hlůžkovou k zahájení dietního stravování ve školní jídelně (jídelníčky, 
                   spotřební koš (3 měsíce zpět) a receptury + technologické postupy připravovaných pokrmů)

1.10.2015 M.Kodýtek – Proškolení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob stabilních – Vladimír Bartoš, 
                 revizní technik

24., 25, 26.11.2015 – V.Hudličková - Podzimní seminář Avensio 
Program: 1. Daně z příjmů, 2. Program Avensio - novinky, práce v programu, 3. Obecná pravidla odměňování, 4. Školská specifika, 5. Mzdové účetnictví v praxi, 6. Přednáška pro zdraví, 7. Důchodové pojištění, 8. Pracovní právo - Alfa Software, s.r.o., Pražská 22, 339 01  Klatovy

10.12.2015  V.Hudličková - Speciál pro příspěvkové organizace - aktuální problémy účetnictví se  
                    zaměřením na novinky roku 2016 -  AKK economy, s.r.o., Na Roudné 437/31, 301 00  Plzeň
26.2.2016   J.Sládková, D.Trhlíková, Z.Barochová, M.Zahrádková – Hygienické minimum – Ing. Emilie 
                    Koutná – EKONA
26.4.2016  M.Kodýtek – Doškolení a přezkoušení svářečů - Agentura KONTAKT Klatovy

26.5.2015   V.Hudličková – ÚČETNICTVÍ ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
                    ÚČETNICTVÍ ROKU 2016 -  PARIS, vzdělávací agentura s.r.o., Ing. Zdeněk 
                    NEJEZCHLEB 
17.6.2016   J.Sládková, B.Kodýtková - odborná konzultace s nutriční terapeutkou Terezou Hlůžkovou 
                    k zahájení dietního stravování ve školní jídelně (jídelníčky, spotřební koš (3 měsíce zpět) a 
                    receptury + technologické postupy připravovaných pokrmů)
1.7.2016      J.Sládková, B.Kodýtková - odborná konzultace s nutriční terapeutkou Terezou Hlůžkovou 
                    k provozu dietního stravování ve školní jídelně – další postupy k pokračování dietního 
                    stravování od 1. 9. 2016   


8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti


8.1. Důležité akce v jednotlivých měsících školního roku :

Během celého školního roku: sběr druhotných surovin – XIII. ročník soutěže
                                                 sbírka plastových víček, finanční sbírka pro L.R. (září 2015 – březen 2016)
ZÁŘÍ

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
2. 9. Dopravní kurz (teoretická část ve škole)                                                        4. - 5. ročník
3. 9. Dopravní kurz – praktická část – dopravní hřiště Horažďovice                     4. - 5. ročník
7. - 18.9. Výstava "Zmařené osudy" -  tragické období nacistické okupace a persekuce Židů 
                                                                                                                        instalace ve škole       
14.-15.9. Adaptační kurz – Šumava – Hojsova Střráž, Špičák                                     6. ročník
15.9. Exkurze Dvůr Krutěnice                                                                                2. - 3. ročník
15.9. Exkurze Dvůr Krutěnice                                                                            1.,4. - 5. ročník
20. 9.   Den otevřených dveří v naší škole /pro veřejnost/ - MŠ, ZŠ
22.9. „Den s HASIČI“ – tematický den                                                                  1. – 9. ročník
23. 9. – 2. 12. Plavecký výcvik                                                                                   1. stupeň
24. 9. Exkurze do Vodňan                                                                                  6.,7., 8. ročník
24. 9. Exkurze do Technického muzea v Praze                                                          9. ročník
25. 9.   Sportovní den na SOŠ a SOU Sušice                                                       8. - 9. ročník

ŘÍJEN

od 5.10. – kroužky dle výběru žáků z nabídky – volnočasové aktivity
5.-11.10. Týden knihoven – individuální návštěvy nových čtenářů – registrace zdarma 
                                                                         (za ZŠ – 19 žáků)                             žáci školy
6.10.  Prezentace SOŠ a SOU Horažďovice			                             9. ročník
13.10. Školní kolo v logické soutěži „PIŠKVORKY“ s vyhodnocením (19.10.2015) 
             - hlášení školního rozhlasu, osobní vyhodnocení s odměnami                    2. stupeň
16.10. AGROSPOL Malý Bor – „Zemědělství regionu“                                   2.,3.,4.,5. ročník
19.10. Plavecký výcvik                                                                          dívky 7., 8. , 9. ročníku
20.-21.10. Projekt „Finanční gramotnost pro školy“                                                 8.,9. ročník
22. 10.  Beseda o rybářství s p. Trhlíkem                                                                     7. ročník
22.10. Pohár hejtmana Plzeňského kraje(florbal) – okresní kolo –  4. místo  8 žáků z 6.,7. ročníku
23.10. Hudební výchovně – vzdělávací program „Zdraví máme jenom jedno, 
Bojujeme proti závislostem“                                                                      1. stupeň, 2. stupeň  
 sběr lesních plodin – kaštanů a žaludů                                                                                                                            
projekt z anglického jazyka – New York                                                                       9. ročník
oslava Halloween                                                                         žáci školní družiny, 1.stupeň
                     
LISTOPAD
   
 4.11. Den otevřených dveří, prezentace a workshop zemědělských firem - SOŠ a SOU Sušice (informace o možnostech studia, prezentace a ukázky zemědělských firem, besedy s představiteli předních zemědělských podniků okresu Klatovy, soutěže pro žáky                               8. - 9. ročník
4., 11.11. Plavecký výcvik                                                                                       6.ročník
6.11. „Čistíš si zuby správně?“  - výchovně vzdělávací program                         1. stupeň
9.-13.11.Výchovně vzdělávací pobyt v Londýně                           20 žáků z 6.- 9. ročníku
9.11.- 27.11. uspořádání Veřejné sbírky Fondu Sidus                    pro zájemce
11.11. Turistika v okolí školy  – Prašivice                                                              1. ročník
11.11. Turistika na Šumavě – Antýgl, Turnerova chata                                        2. stupeň
12. 11.  Akademie řemesel – výběr povolání – Klatovy Družba      individuálně žáci 7. - 9. ročníku
18.11. Plavecký výcvik                                                                                            7.ročník 
19. 11.  Florbal – okrskové kolo  -  Kolinec                                         8 žáků z 6., 7. ročníku –   2. místo
23. 11.  Florbal – okrskové kolo  -  Horažďovice                                 8 žáků z 8., 9. ročníku –  6. místo
25. 11.   Soutěž v plavání – okresní kolo  -  Klatovy       vybraní žáci všech ročníků – 1 žák  –  3. místo
26. 11.  Florbal – okresní kolo  -  Klatovy                                          11 žáků z 6., 7. ročníku –  3. místo
26.11. Den otevřených dveří, prezentace a workshop firem - Střední škola Oselce   9. ročník 
28. 11. Zpívání u vánočního stromu /pro veřejnost/, lampionový průvod          dle zájmu žáků
27.11. Výlov rybníka „Novce“                                                                                       2.ročník
	        
PROSINEC

1.12. projektová dílna                                                                                                9.ročník
1. 12. Ukázky zimního aranžování a výroby adventních doplňků  s paní H.Šebestovou – Kindellmanovou                                                                                                         /pro veřejnost/
4.12. „Čistíš si zuby správně?“  - výchovně vzdělávací program                       2. stupeň
4. 12. Mikulášská nadílka, čertí rej - MŠ, ZŠ
10.12. Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR – Plzeň, 3 žáci školy          8. 9.ročník
14.12. Vánoce vEvropě (Eurocentrum Plzeň )                                           3., 4., 5. ročník
10.12.Výtvarná dílna s paní Jaroslavou Maxovou a s paní Ing. Marií Bučilovou       /pro veřejnost/
14.12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu – školní parlament                                         /pro zájemce/
16.12. Betlém v Sušici                                                                                           3.ročník
17. 12. Vánoční besídka – kulturní pásmo / pro veřejnost/                                  2. stupeň
18.12.Vánoční pohádka v anglickém jazyce „Christmas carrol“                       5.,6.,7.,8.ročník
18.12.Vánoční burza pro rodiče – mezi rodiči – akce SRPDŠ                          /pro veřejnost/
21. 12.  Vánoční dílna                                                                                          celá škola
21. 12. Grafitová zeď pod vedením tř.uč.Z.Dvořákové                                           9. ročník
22.12. Den s třídními učiteli (jednotlivý program tříd ve škole dle vlastní volby)
28.12. Vánoční turnaj ve florbalu při DDM Klatovy – 1. místo – PERMONÍCI        6.,7.ročník

LEDEN

7.1. Matilda – muzikál ZUŠ Klatovy                                                                   4., 6.-9.ročník
8. 1.    Tříkrálová sbírka – ve spolupráci s obcí Zavlekov                         zájemci - celá škola
18. – 22. 1. 2015 Lyžařský kurz v Kašperských Horách (s dojížděním – 41 žáků 4. – 9. ročníku) 
11. 1. Vánoční besídka – kulturní pásmo / pro MŠ  /                                              6.ročník                                                                                                                                                                          
21. 1.   Zápis do 1. třídy 
29.-31.1.2015 16.ročník Ledové Prahy- příležitost seznámit se s historií i současností Prahy, koncert   
            Děti dětem                                                                                        dle zájmu žáků

ÚNOR
5.2. aktivizační preventivní přednáška -  Poruchy příjmu potravy – Institut dalšího vzdělávání                                
                                                                                                                          6. - 9. ročník
12.2. Maškarní bál se soutěžemi pro děti, pro žáky                                     zájemci celá škola, veřejnost
19.2. „Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika" 2.stupeň
                    „Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů "  (Divadélko pro školy  Hradec 
                      Králové)                                                                                          1.stupeň
22.2. Turnaj ve florbale – DDM Klatovy  - 2. místo                                            8 žáků z 6., 7. ročníku
29.2. Celostátní přehlídka dětských recitátorů – okrskové kolo Horažďovice – vybraní žáci 
                                                                                                                         3. – 8.ročníku

BŘEZEN
2.3. Preventivní program „Veselé zoubky“ – správná péče o chrup dětí a prevence zubního kazu,                                 vytváření co nejsprávnějších návyků, které si žáci nesou do svého budoucího života, správné starání se o své zuby společně se svými rodiči. K dětem patří šťastný úsměv, k němu náleží zdravé zuby.                                             
8. 3. Beseda – environmentální výchova „Hydrologie“                                 8. -  9. ročník
11.3. Minimální preventivní program – mluvčí POLICIE ČR – p. D.Ladmanová – besedy na téma: 
       „Kyberšikana“                                                                                         6. – 9. ročník
15. 3. Turnaj v přehazované – okrskové kolo Klatovy, vybraní žáci 4. a 5. ročníku: R.Kareš, M.Šrámek,R.Štěch, J.Makovec  – 3. místo v okrsku , smíšené družstvo: D.Eisenhammer, J.Naušová, N.Kolaříková, K.Stupková – 6. místo v okrsku 
17.3. Besedy s výchovnou poradkyní Mgr.H.Špičákovou (bezpečnost ve škole, život ve škole očima žáků školy, školní stravování, spolupráce škola – žáci – rodiče)                               8., 9. ročník
18.3. Turnaj ve florbalu                                                       organizace: Školní parlament při ZŠ 
22.3.Intervence okresní metodičky prevence Bc. Karbanové                          4., 5. ročník
30.3.  Exkurze knihovny při Městském úřadě v Nalžovských Horách (březen – měsíc čtenáře)                                                       
                                                                                                                         4., 5. ročník
Během celého měsíce – preventivní program „Etiketa do škol“ - výchovný program na podporu dobrého chování - on line kurz - žáci buď pracovali samostatně na počítači, přičemž bylo studium doplňováno činností s učitelem (diskuse, praktické scénky, hry aj.), nebo práce probíhala společně s učitelem, který e-learning promítal celé třídě přes dataprojektor (ukázkové lekce zdarma - http://www.onlinejazyky.cz/access-170-e6330d.html) - Učíme se s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno                                                                      
                                                                                                                         4. - 9. ročník                                      

DUBEN
4.4. Vzdělávací akce „Šikana“ pro 6.,7.ročník, „USA“ – pro 8., 9.ročník - oblast vzdělávání a osvěty, etických dílen a vztahů mezi mladými lidmi, přednáška z oblasti prevence sociálně patologických jevů - Občanské sdružení ABATOP, p. Velkoborský
5.4. Divadelní představení v Horažďovicích „Tři přadleny“                         1., 2., 3. ročník
5.4. Preventivně vzdělávací akce Krajské hygienické správy v Klatovech „AIDS“  8., 9. ročník
15. 4. Turnaj ve vybíjené – okrskové kolo Horažďovice – 1. místo 
                                                                                                           vybraní žáci 4. a 5. ročníku
11. – 15. 4. V. ročník soutěže Šumava ze školních lavic – I. kolo přírodovědné soutěže
                                                                                                         všichni žáci z 2. - 9. ročníku        
14.4. Václav Salák – Pohledy z nebe – fotodokumentace       beseda pro žáky 2.stupně dle zájmu                                                                                                          
15.4. Turnaj ve florbalu – organizace: Školní parlament při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské 
                  Hory                                                                                                     6. - 9.ročník
26.4. Projektový den Ovoce a zelenina do školy – beseda nad různými druhy ovoce a zeleniny,  
        s následnou konzumací ovoce a zeleniny                                                      I. stupeň
21. 4. Den Země                                                                                                  celá škola
25.4. Výtvarná dílna pro veřejnost s Ing. Marií Bučilovou         veřejnost, žáci školy dle zájmu
28. 4. Turnaj ve vybíjené – okresní kolo Klatovy – 6. místo      vybraní žáci 4. a 5. ročníku  
29.4. Rej čarodějnic – Hrajeme si spolu – žáci 9. ročníku připravují a organizují den pro žáky ZŠ a MŠ           
                                                                                                                              celá škola 

                             
KVĚTEN 
2. 5. – 6. 6. Plavecký výcvik                                                                                 1. ročník
4.5.  Turnaj v malé kopané – MC  DONALD´S  CUP  – okrskové kolo Horažďovice – 3. místo                                             
                                                                                                   někteří  žáci 4. -  5. ročníku
5.5. Volnočasová aktivita - v učňovském kadeřnictví Na Burince  - SOŠ a SOU Sušice   7., 8. ročník
4. - 9.5. L (50.) ročník Poháru osvobození ve fotbale mezi vesnicemi (Hradešice, Nalžovské Hory, Velenovy, Zavlekov) – turnaj, 9.5.  besedy s bývalými hráči         žáci z vesnic od 3. ročníku
9.5. Exkurze Přírodovědné stanice v Horažďovicích                                                 2. ročník
11.5. Odborná přednáška „Energie“                                                                     8., 9. ročník
18.5.  Exkurze knihovny při Městském úřadě v Nalžovských Horách                   2., 3. ročník                                              
19. a 25.5. Turnaj v přehazované – organizace: Školní parlament při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské 
        Hory                                                                                                              5. - 9. ročník                                                                                                                                  
23.5. Exkurze Přírodovědné stanice v Horažďovicích                                                3. ročník
23.5. „Měsíc náborů“ Fotbalové asociace ČR, ve spolupráci s mezinárodní organizací EUFA seznámení dětí s fotbalem, partneři projektu: Plzeňský kraj, SK Nalžovské Hory              2., 4., 5. ročník
24.5. Divadelní představení „O kocouru Mikešovi“                                               1. - 3. ročník 
28.5. V. ročník soutěže Šumava ze školních lavic – II. kolo přírodovědné soutěže v IS NP Šumava v Kašperských Horách                                                                           žáci ZŠ, kteří postoupili
30.5. Exkurze Přírodovědné stanice v Horažďovicích                                           4., 5. ročník
31.5. Environmentální výchova „Jak si housenka pletla kabátek“ – Správa národního parku Šumava – IS Kašperské Hory                                                                                     1.ročník


ČERVEN
1.6. „Jaselské kasárny“ – poznávání vojenského prostředí                              1. stupeň
2.6. Ručičky kraje, Techmanie – technická výchova                                 6., 8., 9.ročník
2.6 Environmentální výchova - Pootaví (Přírodní rezervace Čepičná a přírodní park Buděticko) – jednodenní terénní exkurze – Envicentrum PROUD – pilotní výuka v rámci projektu environmentálního centra v Horažďovicích                                                               7.ročník
3.6. Hrajeme si spolu                                                             žáci 9. ročníku pro děti z MŠ 
7.6. VI. ročník krajské soutěže Malý záchranář - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň - vybraní žáci 4., 5.ročníku 
7.6.  Minimální preventivní program – mluvčí POLICIE ČR – p. D.Ladmanová – besedy na téma: 
       „Trestní odpovědnost náctiletých“                                                              8., 9. ročník
8.6. Odborná přednáška „Jaderná energetika“                                                 8., 9. ročník
8.6.Turistika v okolí školy – Vlkonice                                                                     6.ročník
9.6. XI. Školní olympiáda                                                                                      I. stupeň
10.6. Výtvarná dílna s Ing. Marií Bučilovou                                                            6.ročník
12.6. Beseda s rodilou mluvčí anglického jazyka s Amandou               3.,4.,7.,8.,9. ročník
13., 14.6. Fotografování                                                                                      celá škola
13.6. Matilda – muzikál ZUŠ Klatovy                                                         1.,2.,3.,5. ročník
14. 6. IX. Memoriál Káji Kutky ve florbalu                                                           celá škola
15.6. XI. Školní olympiáda                                                                                   II. stupeň
20.6. Beseda  ředitelky školy s žáky 9. ročníku – společenský a sociální život, efektivní   
         využití volného času                                                                                     9. ročník
21.6. Šumava – Antýgl, Srní – vlčí stezka - turistika                                         4., 5. ročník
22.6. Turistika – Sedlo                                                                                      7., 8.ročník
23.6. Hrajeme si spolu                                           žáci 9. ročníku pro žáky 1. – 8. ročníku
24.6. XI. Školní olympiáda soutěže, sportovní soutěže - slavnostní vyhlášení    celá škola
25.6. Slavnostní vyhlášení  V. ročníku soutěže Šumava ze školních lavic, výlet Velký Javor        
                                                                                                                    úspěšní žáci ZŠ
27.6. Návštěva „Dětského koutku v Nepomuku“                                       1. stupeň, 6.ročník
28. 6. Slavnostní zakončení školního roku   za účasti  p.starosty města R.Löbla   

Školní výlety
21.6. Šumava – Antýgl, Srní – vlčí stezka                                          1. -  3. ročník
11.-12.5. Šumava – Sušice - Svatobor, Rabí                                       4. -  5. ročník
22.6. ZOO Plzeň                                                                                     6. ročník
13.5. Techmania Plzeň                                                                            7. ročník
12.-15.5.Lipno, turistika                                                                          8. ročník
15.-17.6.Lipno, chata Lanovka, turistika                                                 9. ročník


 8.2   Sportovní aktivity: 

Byly připraveny následující sportovní akce :

- září – Plavecký výcvik v Horažďovicích – 2.- 5.ročník
 
           – Turistika v okolí školy  – 1. - 5. ročník
 
           – Turistika na Šumavě – 6.ročník 
          
            – Sportovní den na SOŠ a SOU Sušice – 2. stupeň - 8.,  9. ročník

- říjen – Plavecký výcvik žáků 2.stupně
          
          – Pohár hejtmana Plzeňského kraje(florbal) – 2. stupeň – okresní kolo v Klatovech – 4. místo,     
             Poskočil, Kutka, Vachovec, Písečný,  Šašek, Gabriel (žáci 6. ročníku), 
             Říha, Zdeněk (žáci 7.ročníku)

- listopad – Plavecký výcvik žáků 2.stupně 
                  
                 – Turistika v okolí školy  – Prašivice  - 1. ročník
                  – Turistika na Šumavě – Antýgl, Turnerova chata  - 2. stupeň
                
                  – Turnaj ve florbale – 6., 7. ročník - 2. stupeň – okrskové kolo  -  Kolinec – 2. místo,     
                     Poskočil, Kutka, Vachovec, Písečný,  Šašek, Gabriel (žáci 6. ročníku),
                     Říha, Zdeněk (žáci 7. ročníku)
                 
                 – Turnaj ve florbale – 8., 9. ročník - 2. stupeň – okrskové kolo  -  Horažďovice – 6. místo,     
                    Kirpal, Zdeněk, Pivko (žáci 7.ročníku), 
                    Liška V., Liška M., Kupka (žáci 8. ročníku), Čása, Mareš, Brožík (žáci 9. ročníku)

                – Soutěž v plavání – okresní kolo  -  Klatovy  - vybraní žáci všech ročníků 
                   1 žák  F.Mareš - 9.r. - znak 50 metrů - 3. místo
              
                – Turnaj ve florbale – 6., 7. ročník - 2. stupeň – okresní kolo  -  Klatovy  – 4. místo, 
                   F.Poskočil, M.Kutka, D.Vachovec, P.Písečný,  D.Šašek, V.Gabriel (žáci 6. ročníku), 
                   P.Říha, M.Zdeněk (žáci 7. ročníku)

- prosinec  – Vánoční turnaj ve stolním tenisu – organizace: Školní parlament při Šafránkově ZŠ a MŠ 
                       Nalžovské Hory - pro zájemce

                 – Turnaj ve florbale – 6., 7. ročník – DDM v Klatovech – 1. místo, 
                     F.Poskočil, M.Kutka, D.Vachovec, P.Votípka, P.Písečný, D.Šašek, V.Gabriel 
                     (žáci 6. ročníku), P.Říha (žák 7. ročníku)

- leden – Lyžařský kurz v Kašperských Horách (s dojížděním – 41 žáků)  - žáci 4. -  9. ročníku – 
                dle zájmu

- únor – Turnaj ve florbale – 2. stupeň – DDM v Klatovech – 2. místo,
               F.Poskočil, M.Kutka, D.Vachovec, P.Votípka, P.Písečný, D.Šašek, V.Gabriel, P.Říha

- březen – Turnaj v přehazované – 1. stupeň - okrskové kolo Klatovy, vybraní žáci 5. ročníku: mužstvo 
                 chlapců: R.Kareš, M.Šrámek,R.Štěch, J.Makovec  – 3. místo v okrsku , 
                 smíšené družstvo: D.Eisenhammer, J.Naušová, N.Kolaříková, K.Stupková – 6. místo v okrsku 
        
              – Turnaj ve florbalu – organizace: Školní parlament při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské 
                  Hory pro žáky 1.stupně 

- duben – Plavecký výcvik v Horažďovicích – 1.ročník 
           
                 – Turnaj ve vybíjené  –  4., 5. ročník  - okrskové kolo Horažďovice – M.Šrámek, K.Stupková, 
                     V.Sládková, N.Kolaříková, M.Koreš, J.Makovec, L.Turek, M.Malý, R.Štěch, F.Havlík, 
                     N.Bohůnková – 1. místo

             – Turnaj ve vybíjené – 4., 5. ročník  - okresní kolo Klatovy – M.Šrámek, K.Stupková, V.Sládková,
                 N.Kolaříková, M.Koreš, J.Makovec, L.Turek, M.Malý, R.Štěch, F.Havlík, N.Bohůnková, 
                 R.Kareš, J.Naušová, V.Oukropcová – 6. místo

              – Turnaj ve florbalu – organizace: Školní parlament při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské 
                  Hory pro žáky 2.stupně 

- květen – Turnaj v malé kopané – MC  DONALD´S  CUP  – okrskové kolo Horažďovice – 
                   3. místo - někteří  žáci 4. -  5. ročníku

               – Turnaj v přehazované – organizace: Školní parlament při Šafránkově ZŠ a MŠ Nalžovské 
                   Hory, 5. - 9.ročník   

               – Turistika v okolí školy  – 7. - 8. ročník

               – L.(50.) ročník turnaje ve fotbale mezi vesnicemi „Pohár osvobození“

  –  „Měsíc náborů“ Fotbalové asociace ČR, ve spolupráci s mezinárodní organizací EUFA  
       seznámení dětí s fotbalem, partneři projektu: Plzeňský kraj, SK Nalžovské Hory  


- červen – XI. Školní olympiáda
            
                – VI. ročník krajské soutěže Malý záchranář - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, 
                   krajské ředitelství – E.Kostelanská, F.Havlík, K.Stupková, A.Křesáková – 11 . místo 
                   v krajském kole

               – IX. Memoriál Káji Kutky ve florbalu                                                                

               – Turistika v okolí školy  –  všichni žáci

Prezence školy na veřejnosti probíhá na internetových stránkách www.zsnalzovskehory.cz, dále v regionálních výtiscích novin a časopisů: Klatovský deník, 5 PLUS 2, ROZHLED, ZAHRÁDKÁŘ, INFORMACE  PRO  RODIČE  pro školní rok 2015 - 2016.
 
 8.3    Reprezentace školy  v okresních školních soutěžích

	Postup do II.kola soutěže "Národní park Šumava ve školních lavicích" v Kašperských Horách


jméno
kategorie (ročník)
Šašková Tereza 
I.kat. (2.ročník)
Zachová Alena
I.kat. (2.ročník)
Gabrielová Laura
I.kat. (2.ročník)
Kovandová Zuzana
I.kat. (2.ročník)
Pacholíková Barbora
II.kat. (3.ročník)
Píchová Aneta
II.kat. (3.ročník)
Křesáková Adéla
III.kat. (4.ročník)
Malá Marika
III.kat. (4.ročník)
Kostelanská Eva
IV.kat. (5.ročník)
Písečný Petr
V.kat. (6.ročník)
Roubal Jaroslav
V.kat. (6.ročník)
Kostelanský Petr
VI.kat. (7.ročník)
Malátová Tereza
VI.kat. (7.ročník)
Bouzková Hana
VII.kat.(8.ročník)
Korešová Vendula
VII.kat.(8.ročník)
Kroupová Petra
VIII.kat.(9.ročník)
Votípková Martina
VIII.kat.(9.ročník)


	Šumava ze školních lavic v Kašperských Horách  - II. kolo – výsledky:


                                         I. kategorie 2. ročník – 4. místo Tereza Šašková,
                                                                             5. místo Alena Zachová,
                                        II. kategorie 3. ročník – 2. místo Barbora Pacholíková,
                                        III. kategorie 4. ročník – 5. místo Adéla Křesáková,
                                         VI. kategorie 7. ročník – 3. místo Petr Kostelanský,
                                         VII. kategorie 8. ročník – 5. místo Hana Bouzková,

	Olympiáda z přírodopisu (okresní kolo) – 7. ročník – Petr Kostelanský – 5.místo 



Recitační soutěž – 8. ročník –Hana Bouzková– 4. místo v okresním kole

Mladý záchranář  – 4. a 5. ročník – E.Kostelanská, F.Havlík, 
                                                         K.Stupková, A.Křesáková                                                                 
– 11. místo v krajském kole (postup do krajského kola vybojovali žáci Jitka Naušová, Karolína Stupková, Vojtěch Šiman, František Poskočil – 2. místo v okresním kole ve školním roce 2014/2015)

Okresní soutěže ve florbalu pořádáné DDM Klatovy II. kategorie 6. – 7. ročník:
 F.Poskočil, M.Kutka, D.Vachovec, P.Votípka, P.Písečný,  D.Šašek,  
 V.Gabriel, P.Říha 
                    podzimní prázdniny – 4. místo
                    vánoční prázdniny – 1. místo
                    jarní prázdniny – 2. místo
                    velikonoční prázdniny – 5. místo
                    V těchto turnajích DDM odměňuje nejlepší družstvo – naše družstvo obhájilo loňské 
                    prvenství.

	Okrsková soutěž ve vybíjené  4. a 5. ročník v Horažďovicích  –  1. místo, okresní kolo v Klatovech – 6. místo: M.Šrámek, K.Stupková, V.Sládková, N.Kolaříková, M.Koreš, J.Makovec, L.Turek, M.Malý, R.Štěch, F.Havlík, N.Bohůnková,  R.Kareš, J.Naušová, V.Oukropcová
         
	Okresní přebor v plavání v Klatovech – 3. místo – František Mareš – 9. ročník



8.4  Zájmové kroužky

V tomto školním roce byly otevřeny tyto zájmové kroužky pro mimoškolní činnost :
	náboženství - p. Knetlová 

kroužek ping pongu (stolního tenisu) -  M.Kodýtek  
	„Šikula“  - H.Bouzková   
	sportovní kroužek-florbal(1.-5.roč.) - K.Kliment 
sportovní kroužek-florbal(6.-9.roč.) - K.Kliment 
sportovní kroužek-míčové hry(3.-5.roč.) 
                                                                - S.Frančíková  
	keramický kroužek  - J.Maierová 
	malý kuchař - H. Špičáková 

anglický jazyk(2.-3.roč.)  - H.Bouzková
	zábavná matematika(3.-5.roč.)  - Z.Dvořáková
	
8.5 Práce  školního žákovského parlamentu

Žákovský parlament na naší škole má za sebou již 3 roky. První roky byly spíše seznamovací a žáci postupně poznávali, co mohou očekávat. V roce 2015/2016 se  činnost parlamentu velmi zefektivnila, parlament se aktivně se zapojil do sportovního dění školy pořádáním turnajů pro žáky školy. Proběhly volby, které žáky učí demokracii a jejím zásadám .

-  Co se nám povedlo? 
* Volit funkcionáře
* Fotit členy parlamentu 
* 1.část realizace zasedací místnosti 
* Turnaj v přehazované 
* Turnaj ve stolním tenisu 
* Turnaje ve florbalu 
* Říkat svůj názor
* Zasahovat jen do činností, které jsou v pravomoci 
  školního parlamentu 
* Přicházet se zajímavými návrhy 
* Aktivně se zapojit do dění parlamentu 
-  Co se nám nepovedlo? 
* U některých členů parlamentu věnovat činnostem svůj 
   volný čas
* Aktualizovat stěnu s reprezentanty školy
* Důsledně chodit na schůzky parlamentu 

 - Děkujeme žákyni Hance Bouzkové za velkou aktivitu   
    nejen v žákovském parlamentu (pomoc spolužákům – 
    z mnoha např. pomoc spolužačce při přípravě 
    na talentové přijímací zkoušky) – byla zvolena 
   „Tváří školního roku 2015/2016“

Zpracovala: Mgr. Petra Klímová 

           
9. Základní údaje o hospodaření školy

Příjmy za rok 2015 v Kč (hlavní činnost)

- Investiční                                                                                                                        0,- Kč
- Neinvestiční dotace celkem                                                                             11,837.232,- Kč                                                                        
              - z toho :  státní rozpočet                                                                        8,380.654,- Kč   
                              obecní dotace                                                                          2,150.000- Kč 
                              rozvojové programy (EU)                                                       1,283.787,- Kč
                              polytechnická výchova MŠ                                                          22.791,- Kč


Přímé neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
- Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu – mzdy (platy, odvody)              8,139.963,- Kč
- Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu – OON                                             20.000,- Kč
- Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu – Koop.                                            25.288,- Kč
- Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu – FKSP                                             60.878,- Kč
- Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu – ONIV                                          134.525,- Kč
Přímé neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem:                                 8,380.654,- Kč

Provozní neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele a vlastní příjmy  :          
- Provozní dotace od Města Nalžovské Hory                                                        2,150.000,- Kč
 Zúčtování fondů                                                                                                                 0,- Kč
- Poplatky za školní družinu,kroužky                                                                        64.546,- Kč
- Tržby za stravné                                                                                                    759.048,- Kč                                                                                                                   
- Ostatní výnosy                                                                                                        79.804,-  Kč
- Školné v MŠ                                                                                                           24.640,-  Kč
Provozní neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele a vlastní příjmy celkem :                             
                                                                                                                              3,078.038,- Kč
+ ostatní výnos EU-poplatky bance                                                                               605,- Kč


Příjmy celkem :                                                                                                  12,765.875,-Kč
(pozn.: s penězi z EU 1,283.787,-)

 9.2 Výdaje za rok 2015 v Kč (hlavní činnost)

- Investiční (stavba-přístřešek)                                                                                             0,-Kč
- Neinvestiční (včetně EU 1,283.787,-)                                                            12,833.563,33 Kč                                                                                      

Přímé neinvestiční náklady ze státního rozpočtu                     
- Mzdové náklady                                                                                                 6,101.817,- Kč
- Zdravotní pojištění                                                                                                548.548,- Kč
- Sociální pojištění                                                                                                1,509.598,- Kč
- FKSP                                                                                                                       60.878,- Kč
- Úrazové pojištění – Kooperativa                                                                             25.288,- Kč
- ONIV                                                                                                                     134.525,- Kč
Přímé neinvestiční náklady ze státního rozpočtu celkem                               8,380.654,- Kč

Provozní neinvestiční náklady z rozpočtu zřizovatele a ostatní náklady
-	elektřina                                                                                                    278.505,31 Kč
-	vodné a stočné                                                                                            56.402,-    Kč
-	LTO                                                                                                           639.167,-   Kč
-	kancelářské potřeby + známky                                                                   71.902,37 Kč
-	učebnice a učební pomůcky /mimo st.prostř./                                             42.739,-   Kč
-	revize                                                                                                         109.292,56 Kč
-	opravy,údržba                                                                                              25.699,50 Kč
-	školení, cestovné                                                                                          14.349,40 Kč
-	programy                                                                                                      22.359,90 Kč
-	telefony , internet                                                                                          23.869,49 Kč
-	správní poplatky + Komerční banka                                                             20.571,07 Kč
-	poplatky FKSP                                                                                                 1.177,-   Kč
-	pevná paliva /uhlí v MŠ/                                                                             106.617,70 Kč
-	odpisy                                                                                                              36.053,- Kč
-	poradenství /ŠJ/                                                                                                 9.615,- Kč
-	drobný dlouhodobý majetek                                                                          153.110,- Kč
-	operativní evidence (maj.do 3.000,-)                                                           139.203,25 Kč
-	mzdy + odvody                                                                                              111.109,- Kč
-	dohody, bílení, nátěry                                                                                    207.165,- Kč
-	ostatní služby                                                                                                 14.768,86 Kč
-	ostatní náklady                                                                                               15.452,02 Kč
-	drogerie /mycí prostředky, hygiena/                                                              37.177,06 Kč
-	ostatní materiál                                                                                            102.610,88 Kč
-	spotřeba potravin                                                                                         759.123,02 Kč
-	školní družina-kroužky                                                                                  64.670,30 Kč
-	osobní ochranné pracovní prostředky                                                               3.368,-  Kč
-	MŠ – pomůcky ze školného                                                                          24.648,64 Kč
-	plavecký výcvik                                                                                             55.000,-   Kč
Provozní neinvestiční náklady z rozpočtu zřizovatele
a ostatní náklady celkem :                                                                       3,145.726,33 Kč


9.3 Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok 2015


Limit podle 
Rozpočtu na r.2015
Skutečnost podle
P1-04 za rok 2015
Ušetřeno
Přepočtený počet zaměstnanců
22,03
21,054
0,976
Mzdové prostředky na platy
6,081.817,-
6,081.817
0
Mzdové prostředky-OON
20.000,-
20.000
0
Celkem včetně ONIV
8,380.654,-
     -----
     -----

    
  9.4 Zpráva o použití prostředků na DVPP


Vzdělávání
Počet ped.prac.
Počet školení,kurzů
Cena
Vedoucí pracovníci.
1
3
3.000,-
Cizí jazyky
3
3
1.500,-
Prohloubení odbornosti
16
10
18.960,-
Celkem :
20
16
23.460,-


9.5 Zpráva o fondech organizace


Fond
Finanční zůstatek k 31.12.2015
Fond odměn
   30.600,-
FKSP
22.222,20
Rezervní fond z výsledků hospodaření
5.104,20
Rezervní fond z ostatních titulů (EU)
0
Investiční fond
134.576,60

9.6  Doplňková činnost podle stavu k 31.12.2015

Příjmy :
Hostinská činnost – tržby za stravné                                                               128.296,- Kč
Pronájem tělocvičny,volby                                                                                  4.800,- Kč
Příjmy celkem :                                                                                              133.096,- Kč

Výdaje :

Hostinská činnost – elektřina                                                       	6.873,- Kč
                              - vodné		                                                      4.582,- Kč
                              - LTO		                                                      6.873,- Kč
                            - spotřeba potravin                                                   64.091,47 Kč
                              - mzdové nákl. +odvody                              	   43.703,- Kč
                              - drobný majetek                                                         680,- Kč
                              - revize                                                                     6.205,- Kč                             
Výdaje celkem :                                                                                 133.007,47 Kč
Hospodářský výsledek  doplňkové činnosti:                                 133.096,-   Kč
                                                                                                        - 133.007,47 Kč
                                                                                                        --------------------
                                                                                                                   88,53 Kč

Výroční zpráva o hospodaření školy byla schválena na pedagogické radě dne 25.1.2016.

Šafránkova ZŠ a MŠ Nalžovské Hory

Vyúčtování  finančních prostředků na provoz základní školy a mateřské školy  Nalžovské Hory

Příjmy:

Provozní dotace od Města Nalžovské Hory    	2,150.000,-Kč
Poplatky za školní družinu	     32.000,-Kč
Tržby za stravné	   759.048,-Kč
Dary                                                                                                                          3.000,- Kč 
Ostatní výnosy	     76.804,-Kč
Školné v MŠ	     24.640,-Kč
Kroužky                                                                                                                  32.546,- Kč

CELKEM :                                                                                      3,078.038,- Kč
 
Výdaje:                                                                         

Viz.příloha                                                                                      3,145.726,33 Kč   

Hospodářský výsledek v roce 2015  =                            3,078.038,00 Kč
         3,145.726,33 Kč
        - 67.688,33 Kč	

10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
       školní inspekcí, kontrolní činnosti 
  
10.1 Výsledky hodnocení ČŠI: 
    V lednu 2016 byla realizována kontrola od ČŠI dle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona se zaměřením na zápis do prvního ročníku základního vzdělávání a na individuální vzdělávání žáků.V kontrolovaných oblastí nebyla zjištěna porušení právních předpisů. Dále ČŠI provedla inspekční činnost zaměřenou na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.  ČŠI stanovila silné stránky školy, závažné či neodstranitelné nedostatky nebyly v průběhu inspekční činnosti zjištěny. Podrobné závěry z inspekce jsou v inspekční zprávě školy, č.j.: ČŠIP-27/16-P, která je přílohou výroční zprávy školy. 
 
10.2 Výsledky jiných kontrol: 
   V prosinci 2015 byla provedena kontrola používání tzv.městských peněz paní účetní Města Nalžovské Hory p. Melcovou.
   V měsíci květnu 2016 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj provedl podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
   V červnu 2016 proběhla kontrola k ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2016. Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.

11.  Zlepšování materiálního vybavení školy ve školním  roce 2015/16

- počítačové programy na DVD nebo CD, zařízení   
ROUTER  WIFI
LEONARDO balící stroj na knihy 
notebook ACER


- školní družina
dávkovač na tekuté mýdlo
  
- školní jídelna (kuchyně)
sada nádobí CELESTE
policový vozík
ruční kára – MŠ 
plastová popelnice – MŠ
kolec – MŠ
thermos várnice modrá 2 ks – MŠ
thermoport – MŠ
gastronádoby – 8 ks – MŠ
víka s těsněním – 5 ks – MŠ
dávkovač na tekuté mýdlo
jídelní set
police organizer AMAZON
kontejner AMAZON

v rámci projektu „Polytechnická výchova v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji“ bylo zakoupeno:

MAGFORMERS DVOJKOLEČKO  – 8 ks
GEOMAG
MAGFORMERS JUMBO BOX
balanční žabka
balanční loď
hra s kuličkou Afrika
blok + blok 2 WAGON
MOBILO 192
STAVEBNICE ROTO UNIVERZAL
MAXI STAVEBNICE – 2 ks
VELKÁ MAGNETICKÁ STAVEBNICE
MAXI STAVEBNICE TRUBICE

v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/57.1112 „Výzva č. 57 ZŠ Nalžovské Hory - Technické vzdělávání“, který byl spolufinancován Evropskou unií, bylo zakoupeno:

MERKUR SADA NÁŘADÍ VELKÁ – 12 X
MERKUR INVENTOR IV. – 8 X
MERKUR KREATIVNÍ SADA – 6 X
skříňky MIKI ART
PC sestava

v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1828 " Výzva č. 56 - Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Nalžov.Hory ", který byl spolufinancován Evropskou unií, byly zakoupeny knihy:

DEKAMERON – 25 ks
MY DĚTI ZE STANICE ZOO – 10 ks
MUTANOL PAVOUČÍ PANIKA – 25 ks
GULIVEROVY CESTY – 15 ks
MUTANOL – 25 ks
HUS ÚPLNĚ SVĚTOVEJ – 25 ks
DEVATERO POHÁDEK A JEŠTĚ JEDNA – 25 ks
JÁ SE NECHTĚL STĚHOVAT – 25 ks
JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ K VESMÍRU – 25 ks
PŘÍŠERNÉ ZLOBILKY – 25 ks
OBRÁZKOVÉ STARÉ POVĚSTI – 10 ks
MIKULÁŠOVY PŘESTÁVKY – 25 ks
NOVÝ SVĚT SHAUN TAN – 25 ks
POHÁDKY O DOPRAVNÍCH ZNAČKÁCH – 25 ks
MODRÝ POŤOUCH – 25 ks
NEŘÍKEJTE TELETI – 25 ks
DĚTEM – NEJKRÁSNĚJŠÍ BÁSNIČKY – 25 ks
ZDRAVÉ POHÁDKY Z VLASTNÍ ZAHRÁDKY – 25 ks
TRAMVAJ PLNÁ STRAŠIDEL – 25 ks
FIMFÁRUM – 15 ks
MIZÍCI, HMYZÍCI – 25 ks
KRÁLOVNA TEARLINGU – 25 ks
KNIHA DŽUNGLÍ – 15 ks
DĚTI Z BULLERBYNU – 10 ks
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – 10 ks
DENÍK MALÉHO MPOSEROUTKY – 10 ks
A PAK SE TO STALO – 10 ks
POVÍDKY MALOSTRANSKÉ – 10 ks
EZOPOVY BAJKY – 25 ks
                 
- vybavení školy : 
ZŠ
set na rýsování na tabuli
deska na rýsovací set
počítačový stůl pro žáky – PC učebna
dávkovače na tekuté mýdlo
skříňky MIKI ART
skříň lamino buk
stolová sestava šestihranná
třídílná skříň skříňka dvoudveřová
skříňka zásuvková
křeslo pracovní
podložka pod nohy
psací stůl
stěna jednostranná věšáková – 2 ks (160, 200 cm)
trojsedák
taburet – 2 ks
stolová se sestava
sada 16 židlí
MŠ
záclony do učebny v 1. patře
korkové nástěnky – 4 ks
sítě pro umisťování výtvarných prací dětí
šatní skříň trojdílná 
vysavač
síť na pískoviště
pračka se sušičkou 
sušák na prádlo
dávkovače na tekuté mýdlo
skříňky MIKI ART – 2 ks
knihovna – 3 ks
knihovna vysoká
kuchyňská linka
psací stůl zaoblený levý
psací stůl zaoblený pravý
stolová přístavba
mobilní kontejnery – 2 ks
skříň - zasouvací dveře
skříňka - zasouvací dveře – 2 ks
čajový vozík nerezový
křesla – 2 ks 
dřevěné židle – 2 ks
zásobník na nápoje – 2 ks
vitrína venkovní
venkovní vstupní dveře – na náklady Města Nalžovské Hory
nové okno u třídy (pro nahlédnutí do šaten dětí) – na náklady Města Nalžovské Hory
záclonové „kóje“

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.
 
Ve školním roce 2015 – 2016 jsme realizovali projekty:

CZ.1.07/1.1.00/57.1112 „Výzva č. 57 ZŠ Nalžovské Hory - Technické vzdělávání“, který byl spolufinancován Evropskou unií:

Projekt byl zaměřen  na podporu kurikulární reformy a výuku anglického jazyka a v anglickém jazyce  ve škole s přihlédnutím k možnostem žáků. 
   Zvolili jsme si šablonu č.1 – „Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy“ (1 ks). Cílem klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na škole formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispělo aktivní využití vybavení školní dílny. Podstatou realizace bylo vytvoření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následovalo jeho vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojilo 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vedl kvalifikovaný učitel, který vyučuje předměty z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybral takové typy výrobků, které mohli žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení se s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci jsme žákům poskytli pracovní listy s nákresy výrobků a popisem postupů práce. V průběhu práce byl podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku byl průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracoval každý žák žákovské portfolio, které obsahuje sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity sloužilo potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu jsme realizovali formou projektového dne.
   V rámci šablony č.2 -  „Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy“ (2 ks) bylo vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově. Cílovou skupinou byli pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří následně aplikovali získané zkušenosti ve výuce.
   Realizace šablony č.3 – „Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu“ (2ks) podporovala rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického jazyka na škole formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj.poslech - mluvení - čtení - psaní. K tomu přispělo využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání učitelů - zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Realizace aktivity spočívala v tom, že se učitel vzdělával v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického jazyka,prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností. Kombinovaná forma výuky byla podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem, které podpořili zvýšení efektivity osvojování jazyka.
Obsahem aktivity bylo využití blended learningového výukového systému pro učení se učitele v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) po dobu realizace projektu.
   Výstup šablony č. 4 – „Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v
anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu“ (1 ks) podpořil rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na škole, formou řízené, kombinované a
individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní.
K tomu přispělo využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Výukový systém obsahoval možnost studia anglického jazyka
v různých úrovních SERRJ. Učitelé i žáci mají možnost využívat blended lesrning do srpna 2016.

CZ.1.07/1.1.00/56.1828 " Výzva č. 56 - Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Nalžov.Hory ", který byl spolufinancován Evropskou unií:

V rámci projektu jsme si zvolili šablony: č.1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (4 ks) a šablonu č. 4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (2 ks). Čtenářské dílny jsme zavedli do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke
zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.Pedagogičtí pracovníci získávali, případně si zvyšovali, odborné kompetence pro realizaci Čtenářských dílen ve
výuce. 4 ks šablony Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti jsme využili k vytvoření 8 různých tematických plánů Čtenářských dílen pro 8 vybraných ročníků na celý školní rok 2015/2016. Každý z plánů obsahuje popis deseti Čtenářských dílen na 1školní rok. V průběhu trvání projektu proběhlo v každém z vybraných ročníků 6 Čtenářských dílen. Doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně byly zajištěny materiální podmínky
potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: nákup knih v papírové podobě.
Čtenářské dílny podporují a rozvíjí individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky jsme realizovali v Londýně. Cílem pobytu bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemi. Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky trval 5 kalendářních dní včetně cesty. U žáků přetrvával velký zájem žáků k účasti na zahraničním jazykově-vzdělávacím pobytu. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa. Škola realizovala a naplnila výstupy projektu.

 
    Žáci 7., 8. a 9. ročníku školy pokračovali ve spolupráci v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného  vzdělávání v Plzeňském kraji“ se SOŠ a SOU Sušice.

    V měsíci květnu 2015 Město Nalžovské Hory dokončilo projekt „Modernizace výuky v Šafránkově základní škole v Nalžovských Horách" s registračním číslem CZ.1.14/2.4.00/34.0320, který byl spolufinancován Evropskou unií. Město spolupracuje se školou v rámci pětileté udržitelnosti projektu (do r. 2020).

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola se do vzdělávání v rámci celoživotního učení nezapojila.

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  financovaných z cizích zdrojů

Tyto projekty nebyly školou realizovány.

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

	Na škole nepracuje odborová organizace.


	Styk s organizacemi zaměstnavatelů nebyl navázán.


15.3. Spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Spolupracujeme s rodiči, policií, MěÚ Nalžovské Hory, Městskou knihovnou Nalžovské Hory, sociálními pracovnicemi MěÚ Horažďovice – Klatovy, organizujeme akce pro veřejnost.
      Na škole pracuje školská rada, svoji činnost vyvíjí i organizace SRPDŠ, 2x ročně jsou na třídních schůzkách  informováni rodiče o prospěchu a chování žáků. Podle potřeby jsou do školy zváni během školního roku i rodiče problémových žáků. Rodiče mohou navštívit  školu i podle vlastního uvážení – kdykoliv nejlépe po osobní (telefonické) domluvě. Škola vydává vždy v průběhu školního roku „Informace pro rodiče“. 
      Ve škole je instalována „Schránka důvěry“. V letošním školním roce nebyla využita. SRPDŠ se podílí na finančním zajištění některých školních aktivit, odměn pro úspěšné reprezentanty školy v okresních soutěžích, podílí se při náhradách cestovného na soutěže, byly pořízeny nové taburety do školní studovny – knihovny.
      Škola spolupracuje s pracovníky obvodního oddělení PČR Horažďovice a s pracovnicí PČR Klatovy p.Ladmanovou v osvětové činnosti dopravní, trestně právní a drogové  problematiky.
      Spolupráce s MěÚ Nalžovské Hory je velmi těsná, Mgr. Karel Kliment a p. Miroslav Kodýtek jsou členy městského zastupitelstva. Starosta města pravidelně navštěvuje školu, je zván na slavnostního zahájení a zakončení školního roku. V rámci hodin občanské výchovy žáci každoročně navštěvují městský úřad a seznamují se s prací jeho jednotlivých pracovníků. Po finanční stránce je škola zřizovatelem velmi dobře zajištěna.
       
Spolupráce s PPP, SPC
      Tradičně na dobré úrovni je spolupráce  v oblasti péče o žáky s lehkým mentálním postižením a v oblasti péče o žáky integrované: se speciálním pedagogem 
Mgr. D. Populovou z SPC při ZŠ Plzeň Heyrovského ul. a s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň – Pracoviště Klatovy, Voříškova 823 – kromě diagnostiky žáků se SPU škola využívá screeningová vyšetření (předškoláků, zraku).. 
      Výchovná poradkyně průběžně během školního roku navštěvovala akce PPP a školení v rámci DVPP organizované KCVJŠ Plzeň.
 

     Spolupráce s charitativními organizacemi
     I v tomto školním roce děti a zaměstnanci školy přispěli na charitativní akce – na hipoterapii imobilních dětí, na „Tříkrálovou sbírku“, dále se škola zúčastnila Veřejné sbírky Fondu Sidus a akce „Víčka pro Lukáška“. 
    

Nalžovské Hory 31.8.2016                                                    Mgr.Božena Kodýtková
                                                                                                   ředitelka školy 

Analýza plnění úkolů ve školním roce 2015/16

  Celkově možno konstatovat, že většina základních úkolů, které si Šafránkova ZŠ Nalžovské Hory pro školní rok 2014/15 stanovila, byly splněny jak v oblasti pedagogické,  v oblasti hospodaření školy, tak i v oblasti materiálního zabezpečení školy. Pedagogický sbor je stabilizován, věkové složení pedagogického sboru je nadále příznivé. Škola úzce spolupracuje s městským úřadem, má dostatečné prostředky na provoz i materiální zabezpečení výuky. 
  Pokračujeme průběžně v zabezpečení učebnicemi a vyučovacími pomůckami.
Ve všech ročnících probíhala výuka podle zpracovaného ŠVP byl realizován  ve spolupráci učitelů s koordinátorkou ŠVP B.Kodýtkovou.
  Využívána  byla zmodernizovaná počítačová učebna a jazyková učebna, příznivá je instalace 5 SMARD BOARD tabulí v kmenových učebnách.  Učitelé školy nadále  vhodným způsobem modernizují vyučovací proces, využívají počítačových programů ke zkvalitnění výuky /český jazyk, německý jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, dějepis/ a digitální učební materiály (vlasně zpracované či z internetové nabídky). Ke zkvalitnění výuky přispívá i velmi  časté využívání kompletu notebooku a plazmové televize s velkou úhlopříčkou. Vhodně se využívá jeho mobility na pojízdném stojanu k prezentaci výukových programů přímo ve výuce ve třídách, čímž není nutné stěhování žáků do odborných učeben.
  Pokračovala činnost keramického kroužku, jehož výrobků bylo využito díky iniciativě p.učitelky J.Maierové, vedoucí kroužku,  i ve zlepšování interiéru školy. Na něm se podílely hlavně učitelky I. stupně, paní učitelka Bouzková jako kulturní referentka školy začala upravovat galerie fotografií a p.učitelky P.Klímová, I.Klimentová, J.Volcová v rámci výuky výtvarné výchovy na II.stupni školy. K prezenci školy byly vytisknuty 2 knihy s fotogalerií 2.pololetí školního roku 2014/2015.
  Reprezentace školy v okresních soutěžích naukového charakteru v tomto školním roce byla v rámci možností malé školy aktivní, v soutěži „Malý záchranář“ se žáci probojovali do krajského kola, kde obsadili 11. Místo v kraji. Úspěšní jsme byli opakovaně v soutěži o znalostech Šumavy. Ve sportovních soutěžích jsme se prosadili hlavně v rámci okrsku (několik 1. míst). V rámci okresu jsme se umísťovali od 2. do 6. místa (většinou jsme vybojovali post „nejlepší vesnické školy“). Reprezentovali nás chlapci ve florbalu, žáci 1.stupně školy v přehazované, vybíjené a malé kopané, dívky 2. stupně školy v přehazované. Školní parlament organizoval mnoho sportovních turnajů. Škola organizovala turnaj v kopané a turnaj ve florbalu i pro okolní školy.
  Všichni učitelé se podíleli na průběžných úpravách ŠVP pod vedením koordinátory ŠVP Mgr. B.Kodýtkové. Tvořili jsme tzv.DUMy, didaktické učební materiály, které jsou určené pro využití ve výuce. Dokončili jsme projekty EU OP VVV.
 Pro 4 děti s lehkým mentálním postiženým  byly  v tomto školním roce  zřízeny funkce asistenta pedagoga, které vykonávaly paní V.Hudličková, D.Šašková, T.Radinová, M.Kodýtek  na částečné úvazky a někteří učitelé. Pokračováno bylo ve spolupráci se speciálním pedagogem Mgr. D.Populovou ze SPC při ZŠ Plzeň Heyrovského ul. a při práci s dětmi s lehkým mentálním postižením a jejich přechodem na II.stupeň školy.
  Na dobré úrovni je spolupráce se školskou radou, která pomáhá řešit některé provozní problémy školy. Na materiálním zabezpečení různých akcí školy se podílí i SRPDŠ.
 Tradičně velký ohlas a návštěvnost má Den otevřených dveří v září spojený s prezencí výsledků školy v pedagogické i materiální oblasti, ale i s řadou výstav s regionální tematikou.  
  Nutno ocenit a poděkovat za snahu některých rodičů pomoci škole – za materiální či finanční pomoc určenou k nákupu cen a věcí  při školních akcích. Děkujeme paní Kolaříkové za zajištění sponzorských darů (cukrovinky na akce dětí). Dále děkujeme všem (složkám, organizacím, zaměstnancům, rodičům - majiteli zámku Nalžovy p.Houdkovi, firmě p.Frančíka, Sborům dobrovolných hasičů Mířenice, Smrkovec, Velenovy, Nalžovské Hory, Ústaleč  a Mysliveckému sdružení Velenovy), kteří pomáhají organizovat maškarní bál pro děti. Dodavatelé potravin do školní jídelny ve spolupráci s paní Sládkovou (vedoucí školní jídelny) nám pomohli zajistit ceny pro děti na akci ke Dni dětí Hrajeme si spolu. 

Rezervy jsou  :
	ve zkvalitnění aprobovanosti učitelů cizích jazyků a některých výchov (úkol je průběžně řešen formou účasti na jazykových kurzech angličtiny a DVPP)

 v modernizaci výuky u některých učitelů II.stupně (převažující frontální výuka, tradiční formy vyučování, malá aktivita při tvorbě vlastních výukových programů a prezentací)
v širším zapojení a  zlepšení výsledků žáků v okresních soutěžích (český jazyk, cizí jazyky, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, fyzika)
důraz je třeba nadále klást na důslednou modernizaci vyučování, zavádění 
      progresivních a efektivních forem výuky , posílení interaktivní výuky,    
      omezovat frontální výuku, ustupovat od zastaralých a neefektivních  forem 
      výuky, rozvíjet činnostní učení, posilovat finanční,  čtenářskou, přírodovědnou
      gramotnost u žáků školy
- uplatňování poznatků získaných účastí na akcích DVPP ve vlastní praxi
- zlepšení vztahu žáků k fyzické práci – zejména při obdělávání školního pozemku a  
   péči  o okolí školy


Závěry pro práci ve školním roce 2016/17 vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy  2015/2016:

a/ v oblasti výchovně vzdělávacího procesu :
v oblasti sebevzdělávání učitelů – nadále podporovat zapojení učitelů do jazykových kurzů,  využívat nabídky akcí dalšího vzdělávání učitelů v Plzni a Klatovech zejména pro  zkvalitnění ŠVP a uplatňování moderních trendů  ve výuce jednotlivých předmětů
nadále zkvalitňovat estetickou úroveň školy a tříd – využít i prací kroužků školy
prohlubovat výchovu k volbě povolání
rozvíjet environmentální výchovu žáků a minimální preventivní program
podporovat činnostní učení, vhodnou aktivizaci žáků ve vyučovacím procesu
zkvalitňovat praktické znalosti a dovednosti v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací, v poskytování první pomoci a v dopravní výchově 
soustavně modernizovat vyučovací proces – promyšleně využívat počítačovou učebnu, která byla komplexně zmodernizována využitím podstatné části tzv. evropských peněz, jazykovou učebnu,  vhodně využívat počítačové programy a prezentace učiva ve výuce, posílit interaktivní výuku – využití interaktivních tabulí včetně prezentace vlastních výukových  materiálů tzv.DUMů, jejichž tvorbu podmiňuje peněžní dotace ze zmíněných evropských fondů, využívat vhodně ve výuce i programy pro vytváření testů Multimice a EduRibbon), zavádět moderní prvky výuky všemi učiteli, efektivně využívat ve výuce mobilní soubor pro prezentaci učiva (plazmový televizor + notebook)
vhodně ve výuce posilovat čtenářskou, přírodovědnou a finanční gramotnost
do tvorby prezentací a jednoduchých výukových testů zapojovat žáky školy
zapojit aktivně  všechny členy pedagogického kolektivu do zkvalitňování školního vzdělávacího programu (i doplněk pro žáky s LMP) pod odborným vedením koordinátorky ŠVP p.učitelky Kodýtkové
v rámci čerpání tzv.“Evropských peněz“ využívat DUMy
prohlubovat výchovu ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu
pokračovat ve výchově proti návykovým látkám, kouření a pití alkoholu u mladistvých – osobní příklad učitele, využití přednášek a besed s žáky 
zamezit zneužívání internetového připojení (programy  nesouvisející s výchovným zaměřením školy), důrazně vystupovat proti možným projevům kyberšikany, xenofobie, rasismu
včas rozpoznávat ohniska možné šikany a aktivně jí zamezovat
	zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel ztotožní
zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu
vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat
zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu
podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace
vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy
identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře
evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka
	uplatňovaný individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti 
	problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků
výchovná poradkyně bude evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření.

b/ v oblasti organizace školy :
prohlubovat účinná opatření k prevenci a řešení šikany a případných projevů násilí mezi žáky, rasové nesnášenlivosti
posilovat právní vědomí žáků 
zvětšovat možnosti kulturního a sportovního vyžití žáků – školní soutěže, kulturní akce, širší využití hřiště s umělým povrchem
rozšiřovat spektrum volnočasových aktivit dětí – zájmové kroužky, turistické akce
pokračovat v aktualizaci internetových stránek školy, jejichž sledovanost je velmi vysoká
	spolupracovat se školním parlamentem žáků školu
	těsně spolupracovat se školskou radou a výborem SRPDŠ
	pokračovat ve stravování – výdeji obědů dětí v budově MŠ
	poskytovat dietní stravování ve spolupráci s dietní terapeutkou

c/ v oblasti ekonomiky a materiálního vybavení : 
dokončit vybavování školy novým nábytkem – výškově stavitelné lavice a židle na I.stupni (podle finančních možností školy)
začít práce na rozšíření zasíťování učeben a tříd 
zintenzivnit  výuku cizích jazyků s využitím zařízení jazykové učebny
nadále těsně spolupracovat s pracovnicí odboru školství při MěÚ Horažďovice pí Kodýdkovou – tvorba a plnění rozpočtu, ekonomické výkazy
ve spolupráci s městským úřadem pokračovat v zateplování další části školní budovy, především tělocvičny včetně podhledů

d/ v oblasti personalistiky :
perspektivně zvyšovat aprobovanost výuky cizích jazyků a výchov
	zajistit hladký průběh provozu MŠ vzhledem k personálním změnám (nově obsazené pracovní pozice: paní učitelka MŠ - O.Krátká, září – výměna v obsazení pracovní pozice uklízečka, svačinářka – p. J.Štěpánková – odchod do důchodu, nastoupí p. M.Zahrádková  

Hlavní úkoly pro rok  2016/2017
1. Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím
2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.
3. Vypracování plánu exkurzí, vycházek ne celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.
4. Práce na školním vzdělávacím programu, zajištění účasti pedagogů na DVPP
5. Zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel ztotožní
6. Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu
7. Podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace
8. Vytvářet pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy
9. Identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře
10. Zajišťovat žákům s potřebou podpůrných opatření účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka
11. Uplatňovat individuální přístup k žákům, chápat přístup jako soustavné získávání informací o výsledcích každého žáka, vyhodnocovat je a volit další postupy, ověřovat jejich účinnost 
Předmětové kluby sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.
Úkoly předmětových klubů:
-	Řešit otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
-	Rozpracovávat časové rozvržení učiva do jednotlivých předmětů a ročníků.
-	Koordinovat plány učiva povinných, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování.
-	Sledovat vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhovat opatření.
-	Sledovat nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádět je do výuky.
-	Organizovat vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
-	Plánovat DVPP.
-	Navrhovat a vyhodnocovat kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků
-	Koordinovat počet a obsah písemných prací žáků, sjednocovat způsob klasifikace a hodnocení žáků.
-	Metodicky zajišťovat a koordinovat péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
-	Podílet se na tvorbě (aktualizaci a inovaci) školního vzdělávacího programu
-	Vytvářet plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. 
-	Vytvářet a zpracovávat podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. 
Úkoly předsedů předmětových klubů:
-	Vytvářet koncepci práce PK, rozpracovávat do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv.
-	Metodicky řídit a kontrolovat práci ostatních členů klubu a usilovat o jejich aktivní zapojení.
-	Vytvářet plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocovat, zajišťovat zpracování podkladů pro výroční zprávy a evaluaci školy. 
-	Podle časových možností organizovat vzorové hodiny, vzájemné návštěvy kolegů ve třídě (vzájemné hospitace).
-	Kontrolovat časové a obsahové plnění školního vzdělávacího programu. 
-	Spolupracovat s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů. 
-	Navrhovat  odměny členům PK. 


