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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Přídolí, Český Krumlov, Přídolí 90
Identifikátor zařízení: 600 05 9308
IČ: 750 00 628
Adresa: Přídolí 90, 381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 734 123, 776 162 200
E-mail: reditel@zspridoli.cz
Internetová stránka: www.zspridoli.cz
Datová schránka: gq3mgy6
Zřizovatel: Městys Přídolí
Přídolí 2
381 01 Český Krumlov
IČ: 00 24 6093
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitel školy:
Mgr. Jana Sejková

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.11.2002 a od
1.12.2005 je evidována pod názvem Základní škola a Mateřská škola Přídolí.
Zřizovatelem je Městys Přídolí 381 01 Český Krumlov.
Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna.
ZŠ je organizována jako malotřídní s pěti postupnými ročníky.
ZŠ
MŠ
Počet dětí
42
28
Počet tříd
2
1
Prům. počet ve třídě
21
28
Prům počet v roč.
8,4
Prům. počet žáků na ped. vzhledem k oduč. hod.: 11
Změny v průběhu škol. roku v počtu dětí – v MŠ – 1.pololetí - 28
2.pololetí – 28
v ZŠ – 1.pololetí - 42
2.pololetí – 42
Školní družina – Počet zapsaných dětí 30
Průměrná docházka 21
Spádový obvod školy – ZŠ Linecká, Č. Krumlov
Žáci 5. ročníku odcházejí na - ZŠ TGM v Českém Krumlově – 3 žáci, do ZŠ Kaplice
1 žák
Zvláštní místní podmínky – škola má k dispozici velkou školní zahradu, moderní
tělocvičnu, může využívat místní fotbalové hřiště – 100 m od ZŠ
Zázemí školy – školní komplex ZŠ, MŠ, ŠJ, na okraji obce při vjezdu od Č. Krumlova (po
pravé straně).

Budova ZŠ z r. 1933, po generální opravě (r. 1996) a nástavbě. V budově ZŠ je počítačová
učebna, 3 třídy a školní družina. V roce 2014 provedeno kompletní zateplení budovy.
Výmalba velké třídy, chodeb a provedení grafických maleb v částech školy v rámci
sjednocení výtvarného a grafického projevu prezentací školy.
Budova MŠ z r. 1987, 1 třída, 1 ložnice, východ z šatny přímo na terasu a zahradu. V roce
2014 provedeno kompletní zateplení budovy.
ŠD má 2 samostatné místnosti zařízené pro odpočinek dětí s vlastním sociálním zařízením.
V létě 2014 kompletní rekonstrukce herny včetně modernizace vybavení ŠD hrami a televizí.
Školní jídelna spolu se školní kuchyní spojuje budovy ZŠ a MŠ.
Tělocvična, v areálu školy, je z r. 1996, součástí je nářaďovna, sklad školního nábytku, pro
účastníky akcí obce je samostatný vchod.
Velká školní zahrada – Herní prvky – průlezky, klouzačka, houpačka, lavičky, pískoviště,
sklad nářadí a hraček
Vytápění celého objektu je realizováno společnou kotelnou.
Vybavení školy - v ZŠ, ŠD a MŠ je vybavenost na dobré úrovni.

Projekty
Nadále (od září roku 2012) se pokračuje v zapojení školy do projektu Ovoce do škol. V rámci
tohoto projektu je firmou Bovys s.r.o. poskytováno do školy ovoce pro všechny žáky základní
školy zdarma.
Zajištění bezpečnosti práce.
Navázaná spolupráce s panem Michalou o zajištění PO a CO. Nadále pokračuje spolupráce
s firmou Bohuslav Poles, která zajišťuje provádění BOZP. Pravidelně se kontroloval stav
zařízení, používání ochranných pomůcek, evidence úrazů, traumatologický plán, pro žáky
respektování vnitřního řádu školy, minimální preventivní program, pravidelná poučení o
zásadách bezpečnosti a pravidlech chování na školních akcích, během prázdnin, při
vyučování, evidence školních úrazů.

VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE
Vyučování probíhá podle dokumentů čj. 16847/96-2 vzdělávacího programu Základní
škola. V 1. - 5. ročníku byl realizován Školní vzdělávací program.. V loňském roce
neproběhlo na naší škole testování 5. ročníků.
MŠ plní Program Výchovné práce MŠMT čj. 33 483/83-201, pracuje podle Rámcového
programu výchovné práce v MŠ.
ŠD pracuje podle ŠVP pro školní družinu.

Od 3. ročníku vyučujeme anglický jazyk v tříhodinové dotaci týdně.
Zájmové aktivity – Myslivecký kroužek, sportovní, zdravověda, angličtina a sborový zpěv.
Vzdělávací program Základní škola jsme obohacovali o prvky alternativních vyučovacích
metod, např. o projekt, výlet do ekologického centra ve Stožci, při hodinách uplatňujeme
skupinové vyučování. V hodinách byl uplatňován individuální přístup k dětem, výchova
k samostatnosti, tvořivosti, při besedách žáci získávali nové poznatky v oblasti bezpečnosti a
hudební výchovy.
Stále spolupracujeme s PPP v Českém Krumlově, na naší škole byl zřízen reedukační
kroužek.
Spolupráce se ZUŠ Č. Krumlov – nabídka kroužků a účasti na vypsaných soutěžích
Péče o zaostávající žáky a mimořádně nadané žáky probíhala formou individuálního
přístupu a úpravu rozvrhu v rámci integrace vzdělávání žáků s LMP.
Doplňky vzdělání – Pravidelná divadelní představení jak v areálu školy, tak i v Městském
divadle v Českém Krumlově, škola v přírodě ve Stožci, 5. ročník soutěže Přídolský poeta.
Naše mimoškolní a školní aktivity byly zaměřeny na poznání nejbližšího okolí místa bydliště
dětí. Den dětí proběhl v základní škole při sportovních soutěžích. Žáci nacvičili program pro
rodiče k Velikonocům a na akce nepořádané školou (Vítání občánků, Betlémské světlo,
Loučení s páťáky). Účast na soutěžích: Lipenský plaváček, Lehkoatletický trojboj, O pohár
starosty, zapojení vybraných žáků do výtvarných a literárních soutěží.
Školní výlet ZŠ a MŠ navštívila město Borovany - prohlídka a divadelní představení, dále
ZOO Dvorce - prohlídka
Plavecký výcvik v období září – listopad probíhal po 10 hodinách od 2.-5. ročníku,
předškoláci a prvňáci se účastnili dobrovolně – financování dopravy zajistili jako každoročně
rodiče, výuku MŠMT a pronájem bazénu ZŠ.
Při mimoškolních a tělovýchovných aktivitách pěstujeme kratší pěší, lyžařské a cyklistické
túry po okolí.
Žáci se zapojili do sběru starého papíru a plastových víček z PET lahví. Za výtěžek peněz se
uskutečnil program Den dětí – Piráti, „bláznivá věda „ a pohoštění při předávání vysvědčení.
.

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY,
KVALIFIKACE, PRAXE, ODBORNÁ
ZPUSOBILOST
POČET PG

OST

KVALIFIKOVANOST Pg

ZŠ
MŠ
ŠD
Celkem

2,36
2,0
0,89
5,25

2,36
2,0
0,89
5,25

100%
100 %
100%
100%

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ZAŘAZOVÁNÍ
DĚTÍ
Přijímání žádostí o základní vzdělávání – 12. 2. 2016 zapsáno 11 dětí do 1. ročníku na
školní rok 2016/17, u třech žáků později proběhl odklad školní docházky, jedna žákyně se
odstěhovala do Č.Krumlova.
Zápis do MŠ – 17. 3. 2016 nově zapsáno 10 dětí na školní rok 2016/17, 5x žádost zamítnuta,
celkem bude v MŠ 28 dětí.

PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH
VZDĚLÁVÁNÍ
Prospěch žáků:
Ročník
Počet žáků/dívek
1.
13/6
2.
10/3
3.
9/6
4.
6/2
5.
4/2

Prospělo
13
10
9
6
4

Neprospělo
0
0
0
0
0

Procento žáků s druhým a třetím stupněm chování – V tomto školním roce – 0%
Celkový počet neomluvených hodin - V tomto školním roce – 0 %
V předchozím školním roce – 0%

ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH
Pravidelné –
Příležitostné –

viz zájmové kroužky vedené učitelkami ZŠ
Vítání Betlémského světla
Besídky MŠ a ZŠ k Vánocům, ke Dni Matek, Velikonocům, konec
školního roku
Doprovodný program k vítání občánků na úřadu městyse Přídolí
Slet čarodějnic
Bezpečnost a první pomoc dětí
Hudební program pořádaný ve škole pro MŠ i ZŠ
Divadelní představení pro děti MŠ i ZŠ ve škole i v městském divadle
Turistické vycházky v okolí Přídolí
Mobilní planetárium Praha
Účast na představení česko-anglického divadla
3. místo v soutěži dětských školních časopisů v rámci kraje
Lehkoatletický trojboj malotřídních škol Přídolí
Sokolníci – ukázky výcviku dravců
Účast na soutěžích - Lipenský plaváček
Přídolský poeta
O pohár starosty Horního Dvořiště

Spolupráce s ostatními malotřídními školami – výměna zkušeností, účast na soutěžích
pořádaných pro malotřídní školy: Lipenský plaváček, O pohár starosty.

ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY
Školní rada na zařízení pokračovala v práci v září. Jejími členy byli v roce 2015/16 zvoleny:
paní Hana Fleischhansová – zástupkyně rodičů, paní Diana Brožová – zástupkyně školy,
zástupcem zřizovatele je pan Zdeněk Macek. Spolupráci s rodiči jsou zajištěny třídními
schůzkami, schůzky s rodiči probíhají při pravidelných čtvrtletních setkáních. Rodiče se také
mohou informovat o chodu školy prostřednictvím webových stránek školy: www.zspridoli.cz
Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni.

ROZPOČET ŠKOLY
Závazné ukazatele rozpočtu přímých výdajů na rok 2014 vydané KÚ JČ
Platy
OON
ONIV
celkem
2 912 408
100 000
3 012 408
Orientační ukazatele rozpočtu př. výdajů dané KÚ JČ – úprava k
Odvody
FKSP
ONIV
994 989
29 880
67 000
Rozpočet daný OÚ
1 080 000 Kč na neinvestiční výdaje
220 000 Kč účelová dotace na nákup pevného paliva
Stav běžného účtu k 31. 12. 2015 vedeného u ČSOB divize poštovní spořitelny
690 909,32 Kč.
Krajský úřad poskytuje v letošním školním roce prostředky na mzdy po dvou měsících.
Stav účtu FKSP k 31. 12. 2015
40 930,82č
Sponzorské dary
V roce 2015 žádné

KONTROLY NA ZAŘÍZENÍ
9. 11. 2015 – Revize elektroinstalace a elektrospotřebičů / objednán na prosinec 2015/
24.6. 2015 – Odborná technická prohlídka pevně zabudovaného, přenosného a venkovního
nářadí
16. 6. 2015 – Revize tělocvičného nářadí
9.9. 2015 – Revize hasicích přístrojů

STÍŽNOSTI
Nejsou známy žádné písemné stížnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují školení DVPP dle výběru seminářů podle vlastního
uvážení. Dva pedagogové si doplňují kvalifikaci.

STAV MAJETKU
Movitý i nemovitý majetek školy byl evidován do 1.3.2014 v programu KEO, současně je
majetek veden v programu Bakaláři. Jeho tištěná podoba je uložena v ředitelně Základní školy
a Mateřské školy, místní inventární seznamy jsou vyvěšeny v příslušných místnostech
v budově školy. O výpis je možno kdykoli ředitelství ZŠ A MŠ požádat.

PLÁN, VÝHLED, CÍLE
K 31.7.2016 odstoupila z funkce ředitelky školy Mgr. Jana Sejková. V současné době..je
zastupující ředitel Mgr. Hermína Malátová
Od nového školního roku navázat na zvyklosti a tradice a případně kvalitu školy a vzdělávání
stále zvyšovat. ZŠ bude pokračovat ve spolupráci s ostatními malotřídními školami, se
Základními školami v Českém Krumlově. Budeme podporovat účast žáků na soutěžích.
Oslovíme společnosti zabývajicí se pořádáním kroužků, aby nabídly našim žákům zájmové
aktivity. V září proběhne plavecký výcvik dle plnění RVP, v září se žáci zúčastni
enviromentálního projektu spojeného s ekologickou výchovou ve Stožci, na začátku léta
připravujeme tradiční Lehkoatlecký trojboj. V novém školním roce je zpracován plán akcí.
V rámci zvyšování kvality ICT vybaveností školy budeme usilovat o postupné vybavení
všech tříd interaktivními tabulemi a vhodným výukovým softwarem pro účelné interaktivní
vyučování v běžných hodinách.
Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 bude projednána s pracovníky školy a poté
bude dána ke schválení školské radě.

V Přídolí 31. 7. 2016.
Mgr. Jana Sejková
ředitelka školy

