Svobodná škola regionu Berounska s akreditací MŠMT

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Právní subjektivita: Naše základní škola, z.ú., IČ 0482 6043, registrovaná u Městského soudu
v Praze, odd. U, vložka č. 285, se sídlem Pode Zděmi 42, Liteň

Název školy: Naše základní škola, z.ú.
Adresa: Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň
Zřizovatel: Naše základní škola, z.ú., Stradonická 191, 267 05 Nižbor
Části školy: Základní škola (I. a II. stupeň), školní družina, školní klub, výdejna jídel
s jídelnou
Telefon: 608 617 096 (ředitel), 608 309 887 (sekretariát)
E-mail: sekretariat@naseskola.eu
Webová stránka: www.naseskola.eu
Datová schránka: e9ry62w
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Počet
ročníků

Počet
žáků

Průměrný
počet žáků na
třídu

Průměrný
počet žáků na
ročník

I. stupeň

3

5
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II. stupeň

4

4

39
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9,75

Celkem

7

9

83

11,9

9,2

Kapacita

100

Školská rada:zřízena v červnu 2017
Členové:

Kateřina Jonášová
Mgr. Veronika Perglerová
Martina Vondrová

Školní vzdělávací program: Naše základní škola – pro 1.-9. ročník
Školní kuchyně: není součástí školy
Školní družina:
15 dětí v 1 oddělení pod vedením vychovatelky Jany Čápové. Provoz družiny byl od 12.15 do
15.00, výchova probíhala podle školního vzdělávacího programu školní družiny. Do školní
družiny bylo zapsáno 15 dětí z 1.-6. třídy. Jak jen to počasí umožňovalo, trávili jsme čas venku. Na
vycházkách jsme s dětmi poznávali okolí školy, sportovali, učili se ořezávat dřívka, pozorovali
proměny přírody v běhu roku, sbírali přírodniny na tvořivé činnosti nebo místním myslivcům pro
krmení lesní zvěře. Na pozemku u školy jsme pravidelně měli ohníčky, chystali si těsto na opékání,
poznávali rizika a přínosy ohně. Při častém pobytu venku se děti otužily a pohybovými aktivitami
zlepšily svoji obratnost. Výtvarné a rukodělné činnosti provázely děti celý rok, pracovaly mnoha pro
ně novými technikami – frotáž, akvarelové barvy, plstění, drátkování, korálkové ozdoby, vyšívání,
tkaní, vosková batika, atd. K jednotlivým svátkům a událostem děti vytvářely nově osvojenými
technikami dárky. K zápisům budoucích prvňáčků, pro maminky ke Dni matek, masky na Masopust,
královské koruny na Tři krále a další výrobky. Na oba školní jarmarky jsme přichystali dárky a přání,
jejichž prodejem jsme vydělali na nové hry do družiny. V celém projektu se děti učily plánovat,
vyrábět vlněné výrobky, skládat průsvitné hvězdy do oken, pomáhaly s prodejem a učily se
demokraticky rozhodovat, jak naložit s vydělanými penězi. Před Vánoci jsme realizovali projekt
Pečeme cukroví pro lidi bez domova. Hrami, komunitními kruhy a společnými činnostmi děti
rozvíjely své sociální dovednosti. Velmi oblíbené bylo ve školní družině společné stolování a stolní
hry. Na závěrečné celoškolní slavnosti odehrály děti rodičům, spolužákům a hostům autorské
představení Lesní strašidla, k němuž vytvořily kostýmy, tance, kulisy a hudební doprovod.

Školní klub: Provoz zahájen 1. 9. 2017, přihlásilo se 20 žáků. Provoz ŠK vždy 12.15-13.15 a
dále kdykoli, když nastaly změny v rozvrhu II. stupně (odpadlé vyučování). Střídaly se 3
vychovatelky ŠK.
Kroužky: kroužek španělštiny pro začátečníky pod vedením Jana Jíchy.

Údaje o pracovnících školy
Odborná způsobilost pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkem

Odborně způsobilí

Učitelé

18

10 (+ 3 studující)

Asistenti pedagoga

7

4

Vychovatelka v družině

1

1

Nepedagogičtí pracovníci: 1 asistentka ředitele, 2 osoby na úklid a výdej obědů, 1 osoba na
dovoz obědů, 1 údržbář
Věkové složení učitelů:

Věk

Ženy

Muži

do 35 let

3

2

35-50 let

8

3

nad 50 let

0

0

pracující důchodci
nepobírající důchod

0

0

pracující důchodci pobírající
důchod

0

0

Celkem

11

5

rodičovská dovolená

0

0

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Kurz

Počet zúčastněných

Vedení kolektivu – manažerská akademie

1

Angličtina pro pokročilé

2

Přednáška o kooperativním učení

1

Kurz asistenta pedagoga na Střední škole
gastronomické a hotelové

1

Badatelské vyučování – kurz DVPP

2

Škola jako místo setkávání – kurz

1

Individualizace literární výchovy na ZŠ –
panelová diskuse v rámci Šrámkovy Sobotky

1

Učitelství geografie pro střední školy – Učitelství
matematiky na PřFUK

1

Poradce pro výživu a suplementaci – kurz 400
hod.

1

Seminář Současná dětská literatura

1

Herecká průprava pro učitele – kurz

1

ADHD ve třídě, školní družině – kurz (Člověk
v tísni)

1

3. Výsledky výchovy a vzdělávání
Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

1.

8

0

8

0

2.

7

3

4

0

3.

11

4

7

0

4.

7

3

4

0

5.

9

2

7

0

6.

9

6

3

0

7.

14

9

5

0

8.

12

9

3

0

9.

4

3

1

0

Celkem

81

39

42

0

Žáci se zvláštním plněním povinné školní docházky podle §38 – 0.
Žáci se zvláštním plněním povinné školní docházky podle §41 – 3 (domácí vzdělávání).

Chování: Jedna žákyně měla snížený stupeň z chování, jeden žák ředitelskou důtku.
Údaje o přijímacím řízení na střední školy:
Gymnázia

SOŠ

8leté studium

4leté studium

z 5. třídy

3 přihl./2 uspěli

---

---

z 9. třídy

---

---

3 přihl./3 uspěli

Žáci, kteří odešli na jinou školu:
Celkem 9

důvody:

2 rodinné důvody
1 zdravotní/psychologické důvody
2 přechod na 8leté gymnázium
4 řádně ukončili povinnou školní docházku

4. Hodnocení ZŠ
Kontroly provedené Českou školní inspekcí
1) 3.-9. 5. 2018 proběhla v NZŠ hloubková kontrolní činnost ČŠI, o níž byla vystavena
Inspekční zpráva, Čj. ČŠIS-1570/17-S a Protokol o kontrole, Čj. ČŠIS-1571/17-S.
Zjištěné pochybení proti platné legislativě bylo obratem odstraněno. Na základě této
inspekční činnosti byla Naše škola uznána jako standardní, splňující zákonné
požadavky na plné státní financování.

5. Výkon státní správy
Přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet
odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní
docházky

0

0

Rozložení ročníku v rámci
povinné školní docházky

1

0

Rozhodnutí o přijetí žáka
k základnímu vzdělávání

21

0

Rozhodnutí o povolení
individuálního vzdělávacího
plánu

5

0

Počet žáků do 1. ročníku pro rok 2018/19: 9

6. Podpora školy ze strukturálních fondů
Ve školním roce 2017/18 se Naše škola účastní projektu „Šablona pro Naši ZŠ“,
spolufinancovaného Evropskou unií.

7. Další údaje o škole
Společné akce
Družba (škola na Rovině)
Banát – týdenní turisticko-poznávací program u rumunských krajanů
Týden Etikety

Vánoční jarmark s kulturním programem
Velikonoční jarmark
Závěrečný školní festival s divadelními vystoupeními, za účasti školy Hlásek a liteňských
dobrovolných hasičů
Ukliďme Česko
Projekt Deštný prales s externím lektorem
Jak se točí peníze – Plzeň

Prales dětem, Oceán – beseda ve škole
Po Fredrikovi – Fidlovačka
Sportovní týden
Vodácký kurz na Berounce
Cyklistický kurz
Beseda s kriminalistou ve škole

Mimoškolní akce a projektové vyučování na II. stupni
Anglický týden s česko-australskou lektorkou
Dějepisné výlety – Praha-památník Vítkov, Praha gotická, Praha barokní, Terezín, Příbramtábor Vojna
Jump Park Zličín
Schola Pragensis
IT projekty
Fyzika, Chemie a Dějepis na II. stupni jsou vždy vyučovány projektově
Ve škole funguje Klub mladého diváka, účastnilo se 14 žáků

Projekty a výlety I. stupně
září - arboretum liteňského zámku - naučná stezka stromů
říjen - Rudolfinum (Tučnáci v orchestru - jak funguje orchestr) – 1.-3.r.
říjen-prosinec - Plavání 3. roč.
říjen - Tučňáci v Rudolfinu
listopad - Památka zesnulých - na židovském a tradičním hřbitově, náb. tradice - 1.-3.r.
listopad - Národní zemědělské muzeum
listopad - Národní muzeum – Archa Noemova
prosinec - výlet do jeskyně Koda - jak se žilo v jeskyni, příprava jídla na ohni - 1.-3. r.
prosinec - Adventní spirála
leden - kino Beroun - představení Earth: jeden den na Zemi – 1.-3.r.
leden - Bruslení pod vedením lektorů, ZS Beroun - 2 x 1.-3. r.
únor - divadlo Minor (představení Demokracie) - 3. r.
únor - divadlo Minor (Husité) - 4.-5. r.
únor - muzikoterapie - Cesta zvuku
únor-březen - natáčení videoencyklopedie - 4.-5. r.
březen - Náprstkovo muzeum - Indiáni + stálá exopozice - 1 - 3.r.

březen - suchozemské želvy – 4.-5. r.
březen - vynášení zimy
duben - Bubovické vodopády (společný výlet s rodiči dětí) - 1. - 3. r.
duben - Ukliďme česko (projekt ekologie) - 1. - 3. r.
duben - Studio Alta Praha (Hodně malá čarodějnice) – 1.-3. r.
duben - výlet do Českého krasu - 4.-8. r.
duben - Tajuplné ostrovy - Stanice přírodovědců Praha - 1.-3. r.
květen - farma Měňany - provoz farmy - 1 - 3.r.
květen - HZS Řevnice (prevence a IZS) - 1. - 3. r.
květen - dopravní hřiště Beroun - 4.-5. r.
květen - výlet do Českého krasu - 4.-5. r.
květen - divadlo Minor (Robin Hood) - 4.-5. r.
červen - divadlo Minor (představení Nebojsa) - 1.-3.r.
červen - divadlo Minor (představení Pinokio) - 1.-3.r.
červen - ZOO Plzeň - 1.-3. r.
červen - Den bezpečnosti Beroun - 4.-5. r.
červen - Iqlandie Liberec - výlet k Mezinárodnímu dni dětí - 1.-5. r.
červen - zámek Chvaly - interaktivní výstava Emoce - 4.-5. r.

VE ŠKOLE:
minizoo Zájezd - život surikat - 1.-3. r.
přednáška o netopýrech - 1.-3. r.
šaman a etnické hudební nástroje - seminář- 1.-3. r.
divadlo Voděnka - 1.-3. r.
seminář pro děti - základy etikety - 1.-3. r.
ochrana přírody - přednáška o znečištění planety plasty - 1.-3. r.
dopravní výchova - 1.-3. r.

Školní festival – pravidelný květnový jednodenní festival pro děti, rodiče i širokou veřejnost;
pod patronací zřizovatele NZŠ.

Péče o žáky s SPU
Individuální přístup k problémovým žákům je nedílnou součástí pedagogické činnosti všech
učitelů. Celkem se na NZŠ vzdělávalo 10 žáků s SPU, 16 žáků s IVP, 1 žák s Aspergerovým
syndromem a 1 integrovaný žák.
Celkem na NŠ pracuje 6 asistentů pedagoga s celkem 7 žáky.
Pod vedením speciální pedagožky a externí konzultantky probíhá reedukační (nápravná)
činnost skupinová i individuální, zaměřená na nácvik psaní, čtení, pravopisu, komunikační
schopnosti a odstranění logopedických vad. Pracuje se ponejvíce s knihami, pomůckami a
speciálními pracovními listy.

8. Poradenské služby ve škole
Speciální pedagožka Mgr. Kateřina Kůsová má k dispozici oddělenou konzultační místnost,
ale velkou část své poradenské a reedukační činnosti realizuje na školní zahradě.
Metodička prevence Mgr. Anna Rychtaříková zahrnuje svou preventivní činnost do předmětu
Projekt (osobnostní výchova a rozvoj), pracuje se samostatnými nebo sloučenými třídami
převážně na II. stupni.

9. Hodnocení minimálního preventivního programu
Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
Věk

Celkem případů

Návykové látky

Ne

Záškoláctví

Ano

12-15

2

Šikana, vyčlenění
z kolektivu

Ano

7-11

3

12-15
Kriminalita, krádeže

Ano

Gambling, rasismus

Ne

12-15

2

aj.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Před zahájením školního roku 2017/2018 došlo v budově používané Naší základní školou pro
svou činnost k rozšíření používání o další nadzemní podlaží, a s tím spojené rekolaudaci.
Z tohoto důvodu byly nezbytné nemalé investice do nových protipožárních dveří v celém
tomto sektoru, stejně jako provedení protipožárního řešení elektrorozvaděčů ve společných
prostorách přízemní chodby. Ve 2 učebnách v 2. a 3. NP byl zvukově izolován strop
stříkanou izolací.
Největší část finančních příjmů tvoří příjmy ze školného hrazeného zákonnými zástupci žáků
a dotace od MŠMT. Pro školní rok 2017/2018 získala škola dle podmínek zákona č. 306/1999
Sb. 60% normativů finančních prostředků MŠMT pro soukromé základní školy a školská
zařízení. Od MŠMT jsme za školní rok 2017/2018 obdrželi a vyčerpali dotaci v celkové výši
3.960.744 Kč, ze které byla pokryta větší část mzdových nákladů.
V období 09-12/2017 jsme čerpali na mzdové náklady jednoho z asistentů dotaci MŠMT ve
výši 71.737 Kč.
Doplňkový příjem školy tvořila dotace města Králův Dvůr ve výši 60.000 Kč a finanční dary
rodičů a příznivců NZŠ.
Od 09/2017 probíhá realizace šablony MŠMT, v jejímž rámci byly zálohově uhrazeny roční
mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění pro pozici školní asistenta v celkové
výši 210.120,00 Kč. Kromě toho byla realizována v rámci této šablony odborně zaměřená
tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ ohodnocena 22.056,00 Kč. Realizace
šablon bude probíhat i v následujícím školním roce.
Náklady činily především mzdové náklady a podnájemné vč. režií.
Účetní závěrka i výsledek hospodaření za 01-08/2017 byly schváleny správní radou Naší
základní školy, z. ú.. Níže uvedené údaje o hospodaření školy vycházejí z účetní evidence
příjmů a výdajů v roce 2017.

Přehled o hospodaření za období 1. 1. - 31. 8. 2017
v Kč
a) Příjmy
1. Provozní dotace
2. Poplatky od zletilých žáků a rodičů
3. Příjmy z hospodářské činnosti
4. Ostatní příjmy

2 710 379
1 645 229
972 800

b) Výdaje
1. Investiční výdaje celkem
2. Neinvestiční výdaje celkem, z toho:
- náklady na platy pracovníků školy
- ostatní osobní náklady
- zákonné odvody soc. a zdrav.
pojištění
- výdaje na učebnice, uč. texty
- stipendia
- ostatní provozní náklady

2 724 779

92 350

1 524 035

442 306
40 662
717 776

Hospodářský výsledek za období 01-08/2017 dosáhl ztráty – 14.398,12 Kč. K 31.08.2017 se
změnilo období vedení účetnictví z kalendářního na školní rok.
Vedení účetnictví je řešeno externí daňovou poradkyní, Renátou Reiserovou.
Tento dodatek výroční zprávy o činnosti školy byl zpracován v souladu s § 7 vyhlášky č.
15/2005 Sb. ředitelem Naší základní školy, Mgr. Janem Jíchou a zároveň projednán zástupci
školské rady dne ………………..10.2018.
V Litni dne …………... 10. 2018

…………………………………….

…………………………………….

Mgr. Jan Jícha

Kateřina Jonášová

ředitel základní školy

předsedkyně školské rady

