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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY



Naše škola byla škola zřízena od 1.9.2002 jako dvojtřídní. Ředitelkou byla od 
1.10.2002 jmenovaná Mgr.Věra Daňová. Pracujeme podle projektu Základní škola.
MŠ ve vzdělávací práci vycházela ze  Školního vzdělávacího programu, který byl zpracován dle Rámcového programu a je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte.
Ministerstvo školství mládeže  tělovýchovy zařadilo naši školu do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.12.2002 s názvem Základní škola Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov s identifikátorem zařízení 650 036 298 Právní norma-příspěvková organizace. Škola sdružuje MŠ, ŠJ a ŠD. Dne 1.12.2005 došlo ke změně názvu právnické osoby a do školského rejstříku byla zapsána takto: Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví.
Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo školu 34 žáků a školku 28 žáků.



ORGANIZACE ŠKOLY

Spojené ročníky : 
2.p.r. +3.p.r.+4.p.r.–15 žáků
1.p.r. + 5.p.r –          19 žáků
     Celkem 34 žáků.

Vyučující v jednotlivých ročnících :
1.p.r. + 5.p.r.– Mgr. Věra Daňová  - 26 let praxe (vysokoškolské vzdělání)
2.p.r. + 3.p.r. +4.p.r.– Mgr. Bohumíra Smolenová – 38 let praxe ( VŠ)
Šárka Pajpachová – vychovatelka školní družiny ( střední odborné)
Mgr. Michaela Rokosová –  v ZŠ učila  německý jazyk – 3 hod.( VŠ)
p.Irena Koritarová– školnice 
  Mateřská škola
p. Dana Růžičková Bc.–zástupce ředitelky pro MŠ – 26 let praxe (stř. odborné +bakalářské)
p.Hana Kliková           - učitelka – 20 let praxe ( stř. odborné)
p.Božena Musilová     -školnice +nekvalif. ped. pracovnice – 9 let praxe (vyučena)
 Školní jídelna
   p. Libuše Olšáková  –vedoucí kuchařka a vedoucí ŠJ
   p.  Marie Hovorková—kuchařka

Během školního roku 2005/2006 nenastaly  v organizaci školy žádné personální změny. 30.června odešla do starobního důchodu p. uč. B. Smolenová. Na zdejší škole učila od roku 1969. Na začátku škol. roku 2006/2007 nastoupila do školy po MD p. uč. M. Rokosová.

Vychovatelka ŠD dobírala hodiny tělesná výchova, pracovní vyučování a výtvarnou výchovu  na ZŠ – 9 hodin +úvazek v ŠD 22 hodin.


Do školní družiny bylo zapsáno 27 dětí. Provoz školní družiny je od 7.00 hod. do 7.45 hod. v budově školy. Odpoledne byl provoz ŠD v budově MŠ do 15.30hod.
 Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Zařazování dětí do MŠ
Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 let, a to na základě žádosti rodičů a jejich závazné přihlášky. 2leté děti jsou zařazovány pouze na 5 dní v měsíci, pravidelně dochází do MŠ tyto děti jen tehdy, jsou -li oba rodiče zaměstnáni, či soukromě podnikají.
               
KONTROLNÍ  ČINNOST

Během školního roku byly prováděny průběžně v každé třídě hospitace. Tyto byly s vyučujícími rozebírány.
V září a červnu 2005 přijela do školní jídelny paní Libuše Zemková (Kraj. hyg. stanice) .Na základě této kontroly  ve školní kuchyni byla v kuchyni položena nová dlažba . Jinak v provozu nebyly shledány žádné závady. V březnu hygiena navštívila školu – byla zřízena výlevka s přívodem teplé a studené vody.
Česká školní inspekce školu navštívila v červnu 2003—zpráva je k nahlédnutí u ředitelky školy.
Ve škole v květnu proběhl  audit—ověření roční závěrky k 31.12. 2005
Kontrolu provedla auditorská společnost: PLAN CONTROL s.r.o.
Horská 73, Český Krumlov.
Výsledek auditu – příloha
V říjnu 2005 ve škole provedl kontrolu kpt. Jaromír Fučík z Hasičského záchranného sboru Domoradice – drobné závady byly hned odstraněny (označení hl.uzávěru vody a plynu ).



ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

Německý jazyk – p.uč. Daňová – 1 hodina týdně
Dyslektický kroužek – p.uč. Daňová 
Dramatický kroužek – p.uč. Smolenová – 1 hodina týdně
Počítačový kroužek – p. Pajpachová – 2 hodiny týdně
Anglický kroužek   -  sl. Černá          - 1 hodina týdně
Aerobic                   -  p. uč. Kliková  - 1 hodina týdně



Nadaní žáci navštěvují ZUŠ – p.uč. Rolčíková + p.uč. Rolčík ( flétna, klavír, kytara ) - Hudební škola své vyučovací hodiny provozuje v ZŠ.
Tělovýchovná jednota v Černé v Pošumaví vychovává oddíl fotbalistů . 
V obci pracuje kroužek hasičský a skauti.
Logopedii zajišťuje v místě ZŠ PeadDr.J.Bártová z logopedické ambulance v Českém Krumlově.
S Pedagogicko-psychologickou poradnou v Č.Krumlově spolupracujeme.


Ve 4.p.r. + 5.p.r vyučujeme německý jazyk. Při výuce německého jazyka používáme stejné učebnice jako u spádové školy v Horní Plané . Tímto umožňujeme žákům plynulé navázání výuky na 2.stupni.






STAVY BUDOV 
V době hlavních prázdnin byly vymalovány v ZŠ chodby, kabinety , WC a byl natřen stupínek a tabule. Byla opravena část střechy – folie. Letos v zimě do školy hodně zatékalo. V budoucnu se bude muset dát nová střecha. Také podlaha v dolejší třídě se bude muset vyměnit – parkety pod linem asi vlhkostí se rozpadají. Na WC byla vybudovaná výlevka. Jedna třída je vybavena polohovými lavicemi.
 Budova MŠ  - vybavení tříd je na velmi dobré úrovni a je postupně, dle finančních prostředků, obměňováno a doplňováno. Ve třídě byly nainstalovány nové skříňky na hračky a pomůcky. V létě byly v MŠ a ŠD vyměněna dřevěná okna za plastová  a dány nové žaluzie.
Školní zahrada u MŠ je průběžně udržovaná. Byl postaven nový altán na hračky a vyměněny 3 zahradní stoly s lavicemi. Byly provedeny nátěry veškerého nářadí, laviček a staveb. 
Ve ŠJ se dělají úpravy dle hygieny. Ve ŠJ je část nového nerez nádobí a nový plynový sporák. Školní jídelna a chodba s šatnou u kuchařek  byla během prázdnin vymalovaná.  V kuchyni byla položena nová dlažba.


Do ZŠ Černá v Pošumaví dojíždějí děti z osady Bližná .
V ranních hodinách využívají před začátkem vyučování školní družinu.
Začátek vyučování je denně v 8.00 hodin.
 Jedna třída ve škole je vybavena polohovými lavicemi. Do obecního rozpočtu pro příští rok navrhneme zařadit nákup polohových lavic pro druhou třídu.
Jednu ze tříd používáme jako tělocvičnu, využíváme přírodních podmínek okolí obce. Za příznivého počasí používáme k výuce TV hřiště TJ, doskočiště na zahradě školy a k výuce pracovního vyučování školní zahradu. V rámci výuky TV se zúčastňují žáci 3. a 4. ročníku plaveckého výcviku ve Volarech. Z organizačních důvodů se zúčastňují výcviku i žáci ostatních ročníků. Dopravu na výuku plavání hradí Obecní úřad v Černé v Pošumaví. Samotný výcvik dotuje z části ZŠ a rodiče hradí výuku žákům 1. , 2. a 5. ročníku.
Školní družina je umístěna v budově Mateřské školy. Je vybavena vším, co děti potřebují k odpočinku po vyučování. Za příznivého počasí chodí do přírody, ve zbylém čase se zabývají různými výchovně-vzdělávacími činnostmi.
 Družina navazuje na práci školy, spolupořádá velké dopravní soutěže a provozují další aktivity.


SPOLUPRÁCE S OBCÍ

Spolupráce s Obcí je na velmi dobré úrovni. Obec zaplatila žákům jízdné na kurzy plavání do Volar. Má zájem, aby škola v obci fungovala. Každému žákovi ,který zde dokončí ročník přispívá 1 000 Kč na učební pomůcky.




ČINNOST MIMO VÝUKU 

Návštěva divadelních představení ve spolupráci s MŠ.
Účast na tělovýchovných olympiádách .
Dopravní soutěž.
Dětský karneval v MŠ i ZŠ
Dětský den v MŠ i ZŠ – pohádková cesta za pokladem a zábavné odpoledne s diskotékou.
Sběr starého papíru.
Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry.
Akce školní mléko.
Plavecký výcvik Volary.
4 polodenní výlety do přírody.
Výlet do Klatov –mumie a stará lékárna.
Výlet MŠ do Českého Krumlova – zámek.
Focení žáků před koncem školního roku a na vánoční kalendář.
 Soutěž žáků 2. a 3. roč. Ajax
Vystoupení žáků –důchodci - Vánoční besídka, Den matek, Vítání občánků.
Pořádání ve škole Mikulášské besídky
Mikulášská shaw
Vánoční posezení u stromečku v MŠ i ŠD,  v MŠ byla tato akce též pro rodiče.
Ve školní družině—rej čarodějnic
Dobrodružné přespání žáků 5. roč. ve škole.
Opékání špekáčků – akce ZŠ i MŠ.
Konec škol. roku—tradiční pohár – hotel Racek ZŠ i MŠ
                                                      

ZŠ obsadila 2. místo v soutěži ve sběru papíru a každý žák byl odměněn věcným darem  ( Soutěž s panem Popelou).Dále žáci vyhráli výtvarnou soutěž  Orion a dostali ježdíky a čokolády.





SPOLUPRÁCE S RODINOU

Třídní schůzky provádíme čtvrtletně. Rodiče mají přístup do školy každý den. Umožňujeme jim návštěvu školy i při vyučování. Průběžně informujeme rodiče o práci dětí a o jejich chování. Každý týden dáváme k nahlédnutí školní sešity domů. S většinou rodičů je spolupráce dobrá.
Za protidrogovou prevenci a sexuální výchovu zodpovídají třídní učitelky. Ve videotéce školy jsou kazety s touto tématikou.
Za BESIP odpovídá vychovatelka ŠD.

Tři děti letošního pátého ročníku odchází do ZŠ Horní Planá a šest do Českého Krumlova. Dvě dívky po prázdninách nastupují do Gymnázia v Českém Krumlově.





ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

V únoru 2006 bylo zapsáno 7 dětí. Odklad školní docházky nikdo nežádal.
Pro školní rok 2006/2007 počítáme s těmito počty žáků v ročnících :
1.p.r. –   7žáků
2.p.r. –   8žáků
3.p.r. –   7žáků
4.p.r. –   6žáků
5.p.r. –   2 žáci 
Celkový počet žáků pro příští školní rok je 30 žáků.
 


PRŮMĚRNÉ ZNÁMKY NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH

Žádnému žákovi nebyla navržena snížená známka z chování a nikdo také neopakuje ročník. 

Průměrné známky :                        
                    Matematika     Český jazyk     Prvouka     Něm.jazyk     Vlastivěda
                                                                     Přírodověda
1.p.r.                 1,00                1,00              1,00              -                     -
2.p.r.                 1,20                1,20               1,00              -                     -
3.p.r.                 1,20                1,20               1,00               -                     -
4.p.r.                 1,00                1,00               1,00             1,00                1,00
5.p.r.                 1,63                1,45              1,27              1.63                1,27

3 žáci prospěli a 29 žáků prospělo s vyznamenáním.
Žáci 5.roč. se zúčastnili projektu Kalibro.
Výsledky:              úspěšnost našich žáků
Čj            71,2                                         
M            70,5                                        
HZ          75,8                                         
PřZ          72,1                                         

Pedagogické rady se konaly čtvrtletně, zápisy jsou v knize. 
Třídní schůzky se konaly každé dva měsíce, umožnili jsme návštěvy školy rodičům i v době vyučování. Během celého školního roku nebyla vznesena vůči škole žádná stížnost ze strany rodičů.
Spolupráce s MŠ byla dobrá. Vyučující 1.p.r. spolupracovala s učitelkami MŠ, provedly společnou hodinu MŠ + 1.p.r. ZŠ. Učitelka MŠ byla přítomna při zápisu žáků do 1.p.r. ZŠ. Předškolní děti se zúčastňují návštěvy školy. ŠD vyrobila dárky na zápis do ZŠ.
Spolupráce učitelského sboru je na dobré úrovni, kolektiv zaměstnanců je pracovitý, nemáme žádné větší problémy.

K 31.12.2005 byla provedena inventarizace majetku školy. Po kontrole inventarizační komise byly záznamy založeny na Obecním úřadě a v materiálech školy. Stav majetku ZŠ činí        471 113,86 Kč.
Ve školní jídelně majetek činí     271 658,53 Kč
V mateřské škole                         441 226,19 Kč 

Ve 2. třídě jsou 4 počítače, které jsou  napojeny na internet a jsou využívány vyššími ročníky k výuce a ke kroužku. V 1. Třídě je 5 počítačů, které se využívají pro menší děti. Koordinátorem ICT je Š. Pajpachová. 
Učebnice pro školní rok 2005/2006 byly objednány a dodány firmou ABC Prachatice. 
V rámci dalšího vzdělávání učitelů navštěvujeme vzdělávací akce pořádané Národním institutem v Č.Budějovicích a Zvas. Ředitelka v květnu ukončila funkční studium vedoucích pracovníků. Učitelky se proškolují k tvorbě ŠVP – zde jsme dostali dotaci .
Všichni zaměstnanci i žáci byli proškoleni v BOZP a PO, seznámeni se Zákoníkem práce a provozním řádem pro zaměstnance.



VÝHLEDOVÉ CÍLE

Pokračovat v práci s dětmi na počítači.
Budeme se zúčastňovat Okresních tělovýchovných soutěží.
Od měsíce října budeme odebírat pro žáky ZŠ mléčné výrobky v akci „Školní mléko.“
Od září 2006 bude škola fungovat opět jako dvojtřídní s pěti ročníky.
Ve škole je p.uč. Rokosová p.uč. Daňová a vychovatelka ŠD  p.Pajpachová a školnice I. Koritarová. Kolektiv pedagogů a personálu školy udělají všechno pro to, aby výchovně-vzdělávací proces ve škole v Černé v Pošumaví byl na stejně dobré úrovni jako v jiných, plně organizovaných školách.Musíme rodičovskou veřejnost přesvědčit o tom, že práce ve spojených ročnících je sice náročná na přípravu vyučujících, ale v žádném případě se nesmí objevit nedostatky v celkové úrovni vzdělání žáka. Naopak absolventi vesnických malotřídek jsou samostatnější. Provoz malé školy je sice nákladný, obec jej dotuje vysokými částkami, ale podobně jako na velké škole děláme vše proto, abychom udělali  pro žáka a jeho rozvoj co nejvíce.


Rozpočet školy  za rok 2005 přímých výdajů na platy, odvody, FKSP a ONIV   2 487 000 Kč (dotace od státu)
Dotace od Obce  1 105 000 Kč – příloha
                          


Výroční zpráva o činnosti školy bude schválena školskou radou a zaslána Obecnímu úřadu v Černé v Pošumaví a na zahajovací schůzce rodičů v r. 2006 s ní seznámíme rodiče našich žáků .


Zájmem učitelů, vychovatelky a personálu školy je připravit děti pro život, co nejvíce je naučit, předat jim své zkušenosti, dělat jim školu radostnou a bez problémů, tak, aby děti chodily do školy rády.

Přílohy : 1. Základní údaje o hospodaření školy
               2. Výsledky auditu
               3. Finanční a organizační plán kurzů DVPP
               


                                                                                 
                                                                            ----------------------------------------
V Černé v Pošumaví dne 15.9.2006                       Mgr. Věra Daňová 
                                                                                    ředitelka školy              
   

