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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.
Ministerstvo školství mládeže  tělovýchovy zařadilo naši školu do sítě škol, předškolních zařízení  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.
Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo školu 32 žáků a školku 30 žáků.



ORGANIZACE ŠKOLY :

Spojené ročníky : 
1.p.r. +2.p.r.+5.p.r.–13 žáků
3.p.r. + 4.p.r –          19 žáků
     Celkem 32 žáků.

Vyučující v jednotlivých ročnících :
3.p.r. + 4.p.r.– Mgr. Věra Daňová
1.p.r. + 2.p.r. +5.p.r.– Mgr. Bohumíra Smolenová
Šárka Pajpachová – vychovatelka školní družiny
Irena Koritarová– školnice 
  Mateřská škola
Bc. Dana Pechová –zástupce ředitelky pro MŠ
       Hana Kliková –učitelka
       Božena Musilová –školnice
 Školní jídelna
      Libuše Olšáková –vedoucí kuchařka a vedoucí ŠJ
     Marie Hovorková—kuchařka

Během školního roku 2003/2004 nenastaly  v organizaci školy žádné personální změny. 

Vychovatelka ŠD dobírá hodiny TV, Prac.vyuč., VV na ZŠ – 8 hodin +úvazek v ŠD 23 hodin.


Do školní družiny bylo zapsáno 25 dětí. Provoz školní družiny je od 7.00 hod. do 7.45 hod. v budově školy. Odpoledne je provoz ŠD v budově Mateřské školy 
do 15.30 hod. Provoz MŠ je od 6.30 hod. Do 16.30 hod.
               KONTROLNÍ  ČINNOST

Během školního roku byly prováděny průběžně v každé třídě hospitace. Tyto byly s vyučujícími rozebírány.
1.10. 2003 navštívil školu a školku oblastní inspektor BOZP Pavel Mortl. Nenašel  žádné závažné nedostatky. Doporučení: Projednat s obecním úřadem způsob sledování stavu BOZP v ZŠ i MŠ ´-- je v jednání.
4.2. 2004 přijela do školní jídelny Mudr. Eva Štanclová(Kraj. hyg. stanice) .Na základě této kontroly  ve školní kuchyni byla přidělána úpravna masa, ryb a drůbeže.
17.6. 2004 školu navštívila pracovnice archivu—kontrolovala archiv a radila, jak ho vést.



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

Výtvarný kroužek – p. Mouchová–2 hodiny 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 . Někteří žáci jezdí také na hokej—TJ Č. Krumlov.
V obci pracuje kroužek hasičský, rybářský 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.






STAV BUDOVY :
V době hlavních prázdnin budeme malovat chodby, WC, šatnu a tělocvičnu.  Natírat stupínek a tabule.
Celkový stav budovy je dobrý.
Ve ŠJ se dělají úpravy dle hygieny. Jsou objednány nerez pulty.
V MŠ budou zakoupeny nové koberce.

Do ZŠ Černá v Pošumaví dojíždějí děti z osady Bližná a Mokrá.
V ranních hodinách využívají před začátkem vyučování školní družinu.
Začátek vyučování je denně v 8.00 hodin.
Nábytek ve třídách je už starší.. Do obecního rozpočtu pro příští rok navrhneme zařadit nákup posunovatelných lavic pro jednu 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.
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 OBECNÍM ÚŘADEM
Spolupráce s OÚ je na velmi dobré úrovni. OÚ zaplatil žákům jízdné na kurzy plavání do Volar.Má zájem, aby škola v obci fungovala. Každému žákovi ,který zde dokončí ročník přispívá 1 000Kč na učební pomůcky.






ČINNOST MIMO VÝUKU :
Návštěva divadelních představení ve spolupráci s MŠ.
Účast na tělovýchovných olympiádách a účast na plavecké soutěži na Lipně.
Dopravní soutěž.
Dětský karneval.
Dětský den.
Sběr starého papíru.
Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry.
Akce školní mléko.
Plavecký výcvik Volary.
4 polodenní výlety do přírody.
Výlet na zámek Červená Lhota 
Focení žáků před koncem školního roku.
Beseda s policií České republiky, soutěž žáků 2. roč. Ajax
Vystoupení žáků –důchodci - Vánoční besídka, Den matek
Pořádání ve škole Mikulášské—školu navštívil čert, Mikuláš a anděl
Ve školní družině—rej čarodějnic
Konec škol. roku—tradiční pohár
Exkurze do Čističky odpadních vod a do Úpravny vod v Bližné

Spolupráce s MŠ v Černé v Pošumaví je dobrá. Předškolní děti se zúčastňují návštěv školy. Zápis do 1.třídy ve spolupráci se ŠD – výroba dárků pro předškoláky.





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.

Čtyři děti letošního pátého ročníku odchází do ZŠ Horní Planá




ZÁPIS DO 1. TŘÍDY :
V únoru 2003 bylo zapsáno 9 dětí. Odklad školní docházky žádájí dvě rodiny.
Pro školní rok 2004/2005 počítáme s těmito počty žáků v ročnících :
1.p.r. –   7žáků
2.p.r. –   5žáků
3.p.r. –   4žáci
4.p.r. –   12žáků
5.p.r. –   7 žáků               
Celkový počet žáků pro příští školní rok je 35 žáků.
 Konečný počet žáků určí až začátek nového školního roku.


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.                 1,25               1,25               1,25              -                     -
3.p.r.                 1,58                1,58               1,00               -                     -
4.p.r.                 1,42                1,42               1,00             1,00                1,00
5.p.r.                 1,75                1,75               1,25             1,25               1,25

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.
V dubnu došlo ve ŠD ke zranění jednoho žáka –zlomil si prst.
Spolupráce s Mateřskou školou 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. 
Spolupráce učitelského sboru je na dobré úrovni, kolektiv zaměstnanců je pracovitý, nemáme žádné větší problémy.

K 31.12.2003 byla provedena inventarizace majetku školy. Po kontrole inventarizační komise byly záznamy založeny na Obecním úřadě a v materiálech školy. Stav majetku ZŠ činí  396 304.86 Kč.
Ve školní jídelně majetek činí 144 970Kč
V mateřské škole 407 934Kč
Ve třídě jsou 4 počítače, které jsou využívány vyššími ročníky k výuce a ke kroužku. Koordinátorem ICT je Š. Pajpachová. 
Učebnice pro školní rok 2004/2005 byly objednány a dodány firmou ABC Prachatice. Celková částka na učební pomůcky činí zatím 18 598 Kč, faktury proplácí ZŠ ze státních prostředků ONIV.
V rámci dalšího vzdělávání učitelů navštěvujeme vzdělávací akce pořádané Střediskem služeb školám v Č.Budějovicích. Zatím vyčerpané prostředky z DVPP činí 2 030Kč.
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 září budeme odebírat pro žáky ZŠ mléčné výrobky v akci „Školní mléko.“
Od září 2004 bude škola fungovat opět jako dvojtřídní s pěti ročníky.
Ve škole zůstává p.uč. Smolenová, p.uč. Daňová a vychovatelka ŠD  p.Pajpachová, školnice I. Koritarová. Kolektiv zbývajících 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.Pan ředitel Jiří Šíma ze ZŠ Horní Plané potvrdil, že děti ze ZŠ Černé jsou po skončení pátého ročníku na dobré úrovni.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 2003přímých výdajů na platy, odvody, FKSP a ONIV 2 364 000Kč (dotace od státu)
Dotace od OÚ  1 155 000Kč, pronájem od Rolčíků—2 000Kč a příjmy ze škol. stravování—250 000Kč
Výdaje a příjmy jsou v rovnováze—3 771 000Kč


Výroční zpráva o činnosti školy bude zaslána Obecnímu úřadu v Černé v Pošumaví a na zahajovací schůzce rodičů v září 2004 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.




                                                                                 
                                                                            ----------------------------------------
V Černé v Pošumaví dne 30.6.2004                         Mgr. Věra Daňová 
                                                                                    ředitelka školy              
   

