Výroční zpráva o činnosti školy

Za školní rok 2019/2020

I. Základní charakteristika školy
a) Název zařízení, sídlo, právní forma, identifikační číslo

Základní škola a Mateřská škola Kozlov
Kozlov 55, 588 21 Velký Beranov
Škola s právní subjektivitou (příspěvková organizace)
IČO: 70988366
IZO: 600 117 235
Telefon: 567219602
E-mail: skola.kozlov@ji.cz
Web.

www.zskozlov.cz

b) Zřizovatel zařízení

Obec Kozlov
právní forma Obec (obecní úřad)
se sídlem Kozlov 68, 588 21 Velký Beranov
statutární zástupce - starostka Eva Malá
Telefon : 567219605
E-mail : obec@kozlov-jihlava.cz
c) Ředitel zařízení, jméno, příjmení, adresa

Mgr. Jan Bouchner
bytem Hruškové Dvory 106, 586 01 Jihlava
telefon : 777293017
d) Všechny součásti školy a školského zařízení

1. Základní škola, Kozlov 55, 588 21 Velký Beranov
tel.: 567219602
2. Mateřská škola, Kozlov 55, 588 21 Velký Beranov
tel.: 567219602
3. Školní družina, Kozlov 55, 588 21 Velký Beranov
tel: 567219602
4. Školní výdejna, Kozlov 55, 588 21 Velký Beranov
tel.: 567219602
e) Poslední změna zapsaná v rejstříku škol
Ve školním roce 2019/2020 nedošlo k žádné změně vyžadující nový zápis v rejstříku škol.

Poslední zapsané změny souvisely s osamostatnění odloučeného pracoviště MŠ Bítovčice a
tím vznikem nové příspěvkové organizace - MŠ Bítovčice od 1. 1. 2018. Název ZŠ a MŠ
Kozlov tedy - Základní škola a mateřská škola Kozlov, příspěvková organizace - zůstal
nezměněn.
f) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Škola se stane místem, kam děti chodí rády

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Radostné a spokojené dítě = rovnováha duše a těla
i) Další údaje, týkající se záměrů školy nebo zařízení, její orientace, předpoklady
a trend dalšího vývoje
1. Řešení rekonstrukcí a oprav
Rekonstrukce a opravy jsou řešeny ve spolupráci se zřizovatelem
- V průběhu hlavních prázdnin školního roku 2019/2020 byla vymalována jídelna a šatna
základní školy
-Ve školním roce 2020/2021 plánujeme zakoupení nových stolů a židlí pro žáky ZŠ ve školní
jídelně
2. Práce s výpočetní technikou
- Učebna ICT byla v průběhu předchozích let postupně zmodernizována, ve školním roce
2019/2020 nebylo třeba vzhledem k potřebám školy zakoupit nové zařízení. Další modernizace je plánována ve školním roce 2020/2021.
Úkol využívat učebnu ICT ve výchovně vzděl. procesu byl průběžně plněn po celý rok.
- výuka v kmenové učebně v rámci možností probíhala s využitím dataprojektoru a interaktivní tabule také po celý školní rok, především v anglickém jazyce, matematice, prvouce
a vlastivědě. Vyučující používali pro tyto účely své notebooky a výukové programy
- Ve třídě mateřské školy v Kozlově je využívána PC sestava s dotykovým monitorem pro
výuku předškolních dětí.
3. Volný čas žáků
- Volnočasovým aktivitám žáků je věnována maximální pozornost.
- Na škole je pravidelně každý rok veden kroužek hry na flétnu, dle zájmu hra na kytaru
a kroužek anglického jazyka pro 2. ročník ZŠ.
- Dále úspěšně pokračovaly tvořivé dílny s rodiči v MŠ ( podzimní, vánoční). Vzhledem ke
vzniklé situaci na jaře 2020 – šíření koronavirové infekce se nemohly konat společné velikonoční dílny a další akce ve spolupráci s veřejností – karnevaly, slet čarodějnic, vystoupení
pro seniory a pro matky – Den matek
- Podle dalšího vývoje situace ohledně výše zmíněného šíření koronaviru škola plánuje i v
dalším školním roce v tradiční spolupráci s veřejností pokračovat.
4. Propagace školy
- Průběžná aktualizace na webových stránkách obce – ze života ZŠ a MŠ, stránky obsahují
informace o akcích školy včetně obrázkových příloh.
- Nově škola začala využívat své webové stránky a bude postupně doplňovat a aktualizovat
(zskozlov.cz)
- Pravidelně se konají 1x za čtvrtletí konzultační dny pro rodiče.
- V lednu a červnu byla svolána schůzka s rodiči prvňáčků.
- Výroční zpráva školy je dostupná zájemcům v kanceláři ředitele školy a na Obecním úřadě v
Kozlově.
- Zveřejňování zpráv o činnosti školy v regionálním tisku (Kozlovský zpravodaj).

5. Školská rada
- Zástupce rodičů – Lenka Vodrážková
- Zástupce zřizovatele – Romana Kriegsmannová
- Zástupce pedagogů – Mgr. Blanka Lukáčová
Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla 1 krát. Na schůzkách se projednávaly
záležitosti a problémy školy a jejich řešení, úpravy ŠVP ZV a ŠVP PV, výsledky vzdělávání,
plány na úpravu prostředí, ohlasy rodičovské veřejnosti, společné akce školy, rodičů a
veřejnosti. Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici k nahlédnutí u ředitele školy.
II. Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení
a) materiálně technické podmínky
- Škola zajišťuje každý rok nákup nových pracovních sešitů a školních pomůcek pro
základní i mateřskou školu
- Z prostředků školy byly zakoupeny nové výukové softvérové programy pro interaktivní
výuku i pro výuku v počítačové učebně.
-Šatna MŠ byla vybavena novým nábytkem
b) psychohygienické podmínky
- Prostředí je estetické, budova byla postupně zmodernizována a potřebně vybavena.
- Každý den je zajišťován pitný režim žáků.
- Pravidelně jsou připravovány svačinky a přesnídávky pro děti MŠ.
- Škola se účastní projektu „Ovoce a zelenina do škol“
c) práce s pedagogickou dokumentací
- Všichni pedagogičtí pracovníci jsou poučeni o povinnosti zachovávání
mlčenlivosti a ochraně osobních údajů – GDPR platného od 25. 5. 2018
- Škola má svého pověřence pro GDPR – informace viz stránky školy zskozlov.cz
- Aktuálnost a obsahová správnost pedagogické dokumentace je pravidelně
kontrolována ředitelem školy, nebyly zjištěny závažnější nedostatky.
d) sociálně patologické jevy
- Prevenci je ze strany pedagogických pracovníků věnována maximální pozornost.
- Na dobré úrovni byla po celý školní rok spolupráce s rodiči dětí a veřejností.
- Maximální pozornost byla věnována šikaně mezi dětmi.
e) Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí roku 2019/2020
1.
2.
3.
4.

ročník – 4 žáci
ročník - 3 žáci
ročník – 5 žáků
ročník – 3 žáci

Chování
Ve školním roce 2019/2020 nebyly řešeny žádné vážnější kázeňské přestupky

Prospěch v jednotlivých ročnících
ročník hodnocení
1.
Známka 1
2
2.
Známka 1
2
3.
Známka 1
2
3
4.
Známka 1
2

Čj
1
3
3
3
2
2
1

Aj
5
2
1

M
4
3
5
1
2
1

Prv
4
3
5
-

Př
3
-

Vl
3
-

Hv
4
3
5
3
-

Vv
4
3
5
3
-

Tv
4
3
5
3
-

Pč
4
3
5
3
-

Ve školním roce 2019/2020 prospělo 15 žáků školy s vyznamenáním.
f) Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí
Do prvního ročníku Základní školy a Mateřské školy Kozlov pro školní rok 2020/2021 byli
zapsáni a přijati 4 žáci. 1. 9. 2020 nastoupili 3 žáci, jeden žák nastoupil do ZŠ Březinova
v Jihlavě. Tři žáci 4. ročníku přestoupili do pátého ročníku do jiných škol -ZŠ a MŠ Velký
Beranov, ZŠ Zhoř, ZŠ Polná. Ve školním roce 2020/2021 bude základní školu navštěvovat 16
žáků (z toho 1 žák s individuálním vzděláváním dle § 41), mateřskou školu 20 dětí, z toho 5
předškoláků.
g) Další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem
žáků, péče o talentované a zaostávající žáky, integrace postižených dětí aj.
(výše uvedena změna ŠVP ZV v rámci inkluze od školního roku 2016/2017 a ŠVP PV
v platnosti od 1. 9. 2017) Školní vzdělávací programy jsou volně přístupné k nahlédnutí
na viditelném místě v budově školy.
1. přiměřenost a individuální přístup k žákům
- Ve školním roce 2019/2020 nebyl v PPP ani SPC vyšetřen žádný žák ZŠ ani dítě MŠ
Pro jednoho žáka byl vypracován plán pedagogické podpory (PLPP), dále nebylo potřeba
dalších podpůrných opatření (PO)
2. péče o talentované žáky
- individuální přístup
- nabídka využívání ICT v průběhu vyučování
- možnost samostatné práce s internetem mimo vyučování
- pořádání školních kol soutěží se sportovním a kulturním zaměřením
3. vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
- žáky s výše uvedeným znevýhodněním škola v současné době nemá
4. projektové vyučování
- Hra na pravidla – osobnostní a sociální výchova

- Chraňme přírodu – zaměření na komunikaci ve skupině a ochranu životního prostředí
5. Minimální preventivní program
Program máme zaměřen na - společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli
- zvyšování zdravého sebevědomí žáků
- zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti
- vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů
- nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
- rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty
(například formou komunitního kruhu)
- rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“
- poskytování informací o návykových látkách, jejich rizicích a prevence žáků
- nácvik dovedností efektivních v prevenci
- ekologickou výchovu
- sledování rizikových skupin žáků
6. zdravý životní styl
- Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu je zakotvena ve všech předmětech
a probíhá formou besed, úvah, srovnávání, řešení problémových úloh, ale také
dramatizací, anketami, jako pomůcky slouží i DVD (např. Zdravé zuby).
- Zaměření na problematiku zdraví, na nutnost jeho ochrany, na předcházení
sebepoškozování a předcházení civilizačním chorobám, na důsledky kouření,
špatné hygieny apod.
- Denně připravujeme pro žáky pitný režim.
- MŠ a všechny ročníky ZŠ absolvují plavecký výcvik.
- Každý rok se účastníme projektu „Ovoce a zelenina do škol“
7. školní družina
- K docházce byli přijati všichni zájemci (13 dětí v 1 oddělení)
- Měsíční poplatek 100,- Kč je za jedno dítě za měsíc.
- Zaměření činností na pracovní činnosti, ekologickou výchovu, hru na flétnu, hra na kytaru,
informatiku a zdravý životní styl.
8. mateřská škola
- K docházce byli přijati všichni zájemci dle stanovených kritérií.
- Měsíční poplatek byl 200,- Kč na dítě
- Zaměření činností na harmonický rozvoj všech dětí dle ŠVP PV „Radostné a spokojené
dítě = rovnováha duše a těla“

9. Charitativní činnost
Našim dětem nejsou lhostejné osudy dětí a lidí, kteří potřebují pomoc. Žáci se
podíleli svou účastí a finančními prostředky pro sdružení PAPRSEK (postižené děti).

III. Údaje o kontrolách
a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce
- poslední kontrola ze strany ČŠI proběhla ve školním roce 2016/2017 (27. 4.- 3. 5. 2017),
protokol o kontrole a inspekční zpráva jsou k dispozici k nahlédnutí u ředitele školy. Zpráva
o vykonání inspekce byla zaslána i zřizovateli školy.
b) Jiné kontroly:
Kontrola provedená Obecním úřadem Kozlov na základě zákona 320/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů neshledala žádné závady.
Kontrola ze strany Krajské hygienické stanice, při které byla zjištěna závada, že v 1. patře
budovy není zavedena úklidová místnost a jímka na odpad. V tomto případě zažádala škola
prostřednictvím statutárního zástupce o udělení výjimky. Žádosti bylo ze strany KHS
vyhověno.
IV. Údaje o pracovnících školy
a) Celkové počty pracovníků 2019 / 2020
Pedagogičtí zaměstnanci :

4

Nepedagogičtí zaměstnanci: 2
Zaměstnanců celkem:

6

b) Přehled pracovníků školy
Mgr. Jan Bouchner – ředitel školy
Mgr. Jindra Tumová – učitelka Aj
Mgr. Blanka Lukáčová – vedoucí učitelka MŠ
Jitka Bartůňková – učitelka ZŠ , učitelka MŠ , vychovatelka ŠD
Alena Francálková – Provozní zaměstnanec ( školnice, uklízečka, kuchařka – svačiny, výdej
obědů)
Lenka Brunová – účetní
c) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu se
zákonem 563/2004 Sb.
- Podle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů vyplývá, že v ZŠ nesplňuje stanovené podmínky 1 zaměstnankyně. Jedná se
o zkrácený úvazek, výuku výchovných předmětů ( tělesná, výtvarná, hudební výchova a
pracovní činnosti)
- Ostatní pedagogičtí pracovníci jsou aprobovaní.
d) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků školy
- Ředitel školy absolvoval kurzy a semináře NIDV, týkající se ŠVP, řízení školy
- Vedoucí učitelka MŠ se účastnila porad a seminářů určených pro ředitele nebo ved.
učitelky MŠ

-

Nepedagogičtí zaměstnanci se účastnili porad a školení týkajících se provozních
záležitostí školy např. účetnictví ( paní Brunová), porady vedoucích školního
stravování (paní Francálková)

V. Údaje o počtech žáků
a) žáci v základní škole
školní rok 2019/2020
počet žáků na začátku školního roku
počet tříd
počet žáků na konci školního roku
zapsán do nového školního roku
do vyššího ročníku na jiné ZŠ odešli

15
I ( 1., 2., 3. a 4. postupový ročník)
15
4 žáci, nastoupili 3
3 žáci

b) přespolní žáci
Ve školním roce 2019/2020 navštěvoval naši školu žák s trvalým bydlištěm Rančířov u
Jihlavy
VI. Výkon státní správy
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 proběhl vzhledem k opatřením ohledně šíření
koronaviru bez účasti dětí elektronicky, rozhodnutí bylo vydáno, zasláno rodičům
a) celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 6
b) odklad povinné školní docházky 2,
c) doporučeno poradenským zařízením a dětským lékařem 2

VII. Další údaje o zařízení
a) spolupráce školy s dalšími subjekty
- Spolupráce s MŠ - vzájemné návštěvy divadelních představení, dopravního hřiště, společná
vystoupení dětí, vycházky do přírody v okolí obce, pečení brambor apod.
- Spolupráce s obcí – opravy a rekonstrukce školy, vystoupení na Dny seniorů a matek,
rozsvícení vánočního stromku, zábavná odpoledne pro denní stacionář,..
- Spolupráce s rodiči a veřejností – drakiáda, karneval na ledě, tvořivé dílny, čarodějnice,

b) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Pravidelně je kontrolován stav budov a vybavení školy, zjišťovány závady ohrožující
bezpečnost pracovníků při práci. Určený pracovník zajišťuje kontrolu revizních lhůt

stanovených předpisy BOZP. Revize se v určených termínech provádí na plynových,
elektrický zařízeních, dále se pravidelně kontrolují hromosvody, komíny, hasicí přístroje.
Závady jsou odstraňovány dle zápisů v knize závad v dokumentaci BOZP.
VIII. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že škola splnila Plán práce školy určený pro školní rok 2019/ 2020.
Většina našich pedagogů pokračuje v dalším vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie,
osobnostní a sociální výchovy, moderních metod v didaktice, jazykové gramotnosti,
výpočetní a komunikační technice.
Učební plány zpracované podle osnov pro jednotlivé ročníky byly splněny, učivo bylo
probráno, procvičeno a zopakováno. Předškolní děti byly v MŠ vzdělávány dle ŠVP PV.
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo naši školu 15 žáků, MŠ 16 dětí. Ve škole bylo
vyučováno v kmenové učebně a v učebně ICT. Učebna informatiky a výpočetní techniky je
připojena k internetu s možností využití dataprojektoru, ve třídě MŠ s možností využívání
interaktivního dotykového monitoru.
Ve školním roce 2019/2020 úspěšně probíhala výuka podle vzdělávacích programů
ZŠ „Škola se stane místem, kam děti chodí rády“
MŠ „Radostné a spokojené dítě = rovnováha duše a těla“
Ve škole pracovalo 1 oddělení školní družiny.
Škola nemá vlastní kuchyni, obědy dovážíme ze školní jídelny ZŠ a MŠ Velký Beranov.
Výdejnu s jídelnou škola má. Nadále přetrvává na velice dobré úrovni spolupráce školy se
zřizovatelem, každý rok probíhají plánované opravy a rekonstrukce umožňující kvalitní
výchovu a vzdělání pro naše děti základní i mateřské školy. Nadstandardní je i spolupráce
s rodiči a veřejností v obci.

Přílohou této výroční zprávy školy je:

Výroční zpráva o hospodaření
Výroční zpráva o poskytování informací
Seznam akcí ve šk. roce 2019/2020

Zpracoval Jan Bouchner, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlov, příspěvková organizace
Kozlov 55, 588 21 Velký Beranov, IČ : 77988366

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
Podle § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Základní
škola a mateřská škola Kozlov výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací
za rok 2019
Přehled poskytovaných informací v průběhu roku 2019 :

PŘEHLED

POČET

Počet podaných žádostí o informace

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Počet rozsudků, kterým došlo k přezkoumání
rozhodnutí o neposkytnutí informace

0

Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona

•

žádný

Další informace vztahující se k uplatňování zákona :

Žádosti, které byly podány telefonicky nebo ústně, byly zodpovězeny příslušnými
zaměstnanci ZŠ a MŠ. K nejčastějším dotazům patří : přijetí žáků k plnění povinné školní
docházky, nabídka zájmových útvarů, přijetí nebo odhlášení žáka z důvodů přestěhování či
přestupu do vyššího ročníku na jinou školu, informace o zápisu dětí do MŠ.
Všechny aktuální informace týkající se organizace a činnosti ZŠ a MŠ Kozlov jsou
zveřejňovány na vývěsce nebo viditelném místě v budově školy a na webových stránkách
obce – www.kozlov-jihlava.cz – Ze života ZŠ a MŠ nebo na www.zskozlov.cz

V Kozlově 7. 1. 2020

Mgr. Jan Bouchner, ředitel školy

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019

1. Příjmy
Příspěvky a dotace
•
•

3.060.788,00 Kč

příjmy ze státního rozpočtu Kč 2.810.788,příjmy od obce Kozlov
Kč 250.000,-

Příjmy od rodičů – poplatky
Úroky banky
Čerpání fondů
Ostatní výnosy (přepl. fa z elektřinu, zem. Plyn,)
Příjmy celkem

34.800,- Kč
628,54 Kč
29.977,87 Kč
5.541,19 Kč
3.131.735,60 Kč

2. Výdaje
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Daň z příjmů

67.826,- Kč
70.642,07 Kč
14.391,- Kč
157.248,09 Kč
2.060.572,- Kč
695.304,- Kč
7.981,- Kč
40.932,- Kč
16.720,- Kč
119,44 Kč

Výdaje celkem

3.131.735,60 Kč

Akce školního roku 2019/2020
Září
2.9.

zahájení školního roku

Říjen
1.10. pečení brambor na školní zahradě
14.10. podzimní dílna s rodiči
22.10. návštěva MŠ v ZOO – vzdělávací program „Pod povrch“

Listopad
11.11. pečení svatomartinských rohlíčků
25.11. adventní podzimní dílna s rodiči
30.11. rozsvícení stromku u obecního úřadu – kulturní vystoupení dětí

Prosinec
1.12. adventní výstava v kulturním domě
4.12. mikulášská návštěva s nadílkou
16.12. posezení u stromečku s rodiči – vánoční vystoupení dětí

Leden
22.1. schůzka rodičů předškolních dětí v ZŠ
Únor
18.2. karneval v MŠ
20.2. smažení masopustních koblížků

Březen
9.3. - 13.3. jarní prázdniny
Dne 11. 3. 2020 byly dle nařízení vlády uzavřeny základní školy z důvodu narůstající
koronavirové infekce. Vzhledem k tomuto opatření se další plánované akce školy a veřejnosti
v měsících dubnu až červnu nekonaly.
30. 6. 2020 ukončení školního roku

