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Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nechvalice za rok 2003 - 2004

a/ Charakteristika školy

ZŠ Nechvalice je málotřídní škola se dvěma třídami a s pěti postupnými ročníky. V první 
třídě bylo ve školním roce 2003 - 2004  11žáků / 1. ročník - 5 žáků, 2. ročník 6 žáci/ 
Ve druhé třídě bylo 17 žáků /3.ročník – 4 žáci, 4. ročník - 6 žáků , 5. ročník – 7 žáků/ 
Celkový počet žáků naší školy byl v tomto roce 28. 
Ve školní budově je v přízemí školní družina, menší tělocvična, kabinet na pomůcky/zde jsou 
také umístěny knihy pro žáky – žákovská knihovna/, šatna a WC, školní jídelna a výdejna 
obědů. V prvním patře jsou dvě učebny, ředitelna a WC. Ke škole patří také školní pozemek, 
který je využíván při výuce pěstitelských prací.
Dojíždějící žáci přijíždějí do školy už v 6,30 hod. Protože školní družina je v provozu od 
11,30 hod., dozor nad přijíždějícími žáky vykonává paní školnice a paní učitelky. Začátek 
vyučování je posunut na 7, 35 hod.  Poslední hodina končí ve 12,10 hod.
Žáci mají zajištěno stravování . Obědy jsou přiváženy ze školní jídelny  ZŠ Počepice. 
Dovozu obědů zajišťuje OÚ Nechvalice. Vydávání obědů a mytí nádobí zajišťuje paní 
školnice ve školní družině. Jelikož podmínky vydávání obědů nevyhovují současným 
hygienickým normám, budujeme v přízemí výdejnu obědů a jídelnu z místností bývalé šatny. 
Na pitný režim si přispívají rodiče žáků.  / Čaj vaří každý den paní školnice , je uchováván v 
termohrnci ,  žáci ho mají  k dispozici celý den a každý si nalévá dle potřeby./ Na chodbě jsou 
také umístěny barely s balenou  pitnou vodou , takže žáci mají možnost volby.
Při základní škole funguje  školní družina, která je v provozu od 11,30 hod. do 15,30 
hod.Družina je  umístěna v přízemí v  bývalé třídě, ve které byl kabinet . Je  zde zapsáno 25 
dětí.
Škola je dobře vybavena počítačovou technikou. Pro potřeby žáků je k dispozici 15 počítačů 
umístěných ve třídách. Děti mají možnost s nimi každý den pracovat./ Při vyučování  i při 
činnostech ve školní družině. / V současné době má každé dítě založen svůj uživatelský účet a 
svoji mailovou schránku. Stolky pod počítače nám věnovala „AGRONA“, místní zemědělský 
podnik.
Na školním hřišti je vybudované doskočiště na skok daleký, umístěný koš na košíkovou, 
prolézačky a houpačka. Školní hřiště využívají děti při tělesné výchově i v odpoledních 
hodinách při zájmové činnosti a při odpočinkových činnostech ve školní družině. Dětem je 
k dispozici také velké fotbalové hřiště. Do budoucna počítáme s rekonstrukcí školního hřiště 
ve spolupráci s Obecním úřadem Nechvalice. 

b/ Přehled učebních plánů

Všech pět ročníků se v tomto roce vyučovalo podle učebního plánu Základní škola č. j. 
16847/96-2.
Na škole jsou příslušné osnovy, které jsou MŠMT ČR schválené s platností od 1.6. 1996, 
úpravy a doplňky schválilo MŠMT dne 25.8.1998 pod č.j. 25018/98-22 s platností od 
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1.9.1998. Každá vyučující si osnovy řádně prostudovala a vypracovala si svůj plán učiva 
podle učebnic.
V tomto školním roce jsme využívali učebnice a zejména pracovní sešity z nakladatelství 
Prodos , Fortuna a Nová škola

c/ Údaje o pracovnících školy

Paní ředitelka Milada Kortánková - vysokoškolské vzdělání pro výuku v 1.- 5. roč., spec. NŠ - 
Pv, 24 let praxe,.
Třídní učitelka 1., 2. ročníku.
V 1. pololetí vedoucí kroužku anglického jazyka, ve 2. pololetí vedoucí dramatického 
kroužku.
Spravuje také počítačovou síť „ INDOŠ “, vykonává funkci ICT koordinátora.

Paní učitelka Miroslava Zoulová - vysokoškolské vzdělání pro výuku v 1. - 5. roč. , spec. NŠ 
-Tv, 23 let praxe.
Třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku.

Paní učitelka Veronika Hadáčková - střední odborné vzdělání SOU a U Sedlčany, 4 roky 
pedagogické praxe. Byla přijata na Pedagogickou fakultu v Plzni, kde studuje prvním rokem.
Vychovatelka ve školní družině  / 20 hodin týdně tj. 0,714 úvazku /
Učitelka / vyučuje Pč, Vv, Tv, Hv , prvouku , anglický jazyk ve čtvrtém ročníku  /  11 hodin 
týdně, tj. 0,500 úvazku /

Paní školnice Jaroslava Laláková
Školnice, uklízečka, vydává také obědy a během topné sezóny i topič.
Vedoucí kroužku „ Ruční práce.“

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Přehled akcí: 
Splývavé čtení – 2 semináře__________________________paní Kortánková
Bez her a projektů je při češtině nuda___________________paní Zoulová
Cyklus seminářů počítačová gramotnost – úroveň P_______paní Kortánková
Cyklus seminářů počítačová gramotnost – úroveň P_______slečna Hadáčková
Týdenní kurs angličtiny_____________________________slečna Hadáčková
Splývavé čtení – 2 semináře__________________________slečna Hadáčková
Zdravé zuby / seminář k projektu/_____________________slečna Hadáčková
Přírodověda a vlastivěda_____________________________paní Zoulová
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a tvorba  ŠVP
_________________________________________________paní Kortánková
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a tvorba  ŠVP
_________________________________________________paní Zoulová
Kurz anglického jazyka  / 4 měsíce /___________________paní Kortánková
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d/Údaje o přijímacím řízení

Do prvního ročníku bylo přijato 5žáků, nikdo neměl odklad školní docházky.

e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Ve školním roce 2003 - 2004 všech 28 žáků naší školy prospělo a postoupilo do vyššího 
ročníku. 
Na osmileté gymnázium v Sedlčanech byly přijati dva žáci z pátého ročníku / Veronika 
Šiková a Vítek Zrůbek /.
Osm žáků  pátého ročníku přešlo na plně organizované školy. Čtyři žáci  odcházejí do ZŠ 
Sedlec – Prčice, jedna žákyně  do 1.ZŠ  Sedlčany.
Nikdo neměl zhoršenou známku z chování.Učivo bylo probráno dle osnov. V matematice 
jsme se věnovali řešení slovních úloh, logickému myšlení žáků, pracovní zručnosti, 
prostorové představivosti. Ve výuce bylo využíváno televize, videa, magnetofonu, 
počítačových výukových programů. Ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu jsme 
využívali různých metod a forem práce s dětmi /tajenky, doplňovačky, rébusy / Zvýšená péče 
byla věnována písemnému i mluvenému projevu žáků v českém jazyce. Ve slohových 
hodinách jsme probírali různé formy společenského styku , učili žáky souvisle se vyjadřovat/ 
ústně i písemně /,rozvíjeli schopnost vyjadřovat vlastní názory, vystupovat před lidmi.
Měsíc červen byl věnován na opakování a procvičování učiva.

Přehled prospěchu jednotlivých tříd ve školním roce 2003-2004 

Je uveden na následujících přílohách č.1, č.2, č.3, č.4, č.5.
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f/ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

V tomto roce na naší škole inspekce provedena nebyla.

g/ Údaje o mimoškolních aktivitách

Exkurze
Podzimní výlov rybníka v Bratřejově
Návštěva knihovny  v Sedlčanech, spojená s výkladem o knihovně a spisovatelích pro děti.
Výstavy
Vánoční výstava v areálu chovatelů v Sedlčanech.
Výstavy v KD Sedlčany zhlédnuté při divadelních představeních.
Divadelní představení
Pohádka O líných strašidlech v KD Sedlčany.
Gulliverovy cesty – loutkové divadlo , herci přijeli do školy.
Devět jednou ranou – loutkové divadlo, herci přijeli do školy.
Za dětmi též přijela sólistka opery Jihočeského divadla, paní Naděžda Honzíková a kytarista 
Rudolf  Novák s pořadem „ Jarní písničky“
Projekty
Keramická dílna  - vánoční motiv-výrobky z keramiky ve spolupráci s dublovickou školou.
Zdravé zuby – seznámení se správným ošetřováním zubů.
Dopravní výchova s BESIPEM – kurz dopravní výchovy.
Akce organizované společně s rodiči
Mikulášská nadílka – čert a Mikuláš ve škole.
Dětský karneval v KD Nechvalice.
1.červen,Den dětí – akce proběhla na místním hřišti i pro ostatní děti z obce.
Setkání s rodiči
Vánoční besídka s nadílkou.
Dětské divadelní představení „ Budulínek“
Soutěže
O nejkrásnější velikonoční kraslici.
Velikonoční skákání a šplhání.
Matematická soutěž KLOKÁNEK pro žáky 4. a 5. ročníku.
Výtvarná a literární soutěž „ Požární ochrana očima dětí“
Výlety
Sportovně turistický den – pěší pochod na Husovu kazatelnu / chráněná krajinná oblast /
Školní výlet na závěr školního roku – program: zámek Vrchotovy Janovice / prohlídka zámku 
a zámeckého parku/
Cvičení v přírodě   - chráněná oblast – jalovce – pastviny na Hodkově 

Kroužky
Na škole pracovaly tyto kroužky:
Ruční práce, Informatika,  Anglický jazyk , dramatický .
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Závěry pro další školní rok

 V jednotlivých předmětech  vyučovat podle zpracovaných tématických plánů 
v souladu s platnými učebními osnovami Základní škola č.j.16847/96-2 s platností od 
1.9.1996 s úpravami a doplňky schválenými MŠMT ČR dne 25.8.1998 pod č.j. 
25018/98-22.

 I nadále pokračovat v práci zájmových útvarů výše uvedených.

 Pokračovat v práci divadelního souboru.

 Více rozvíjet logické myšlení žáků, vést je k důslednějšímu plnění svých úkolů.

 Vést žáky k lepší vzájemné komunikaci a ohleduplnosti, nadále upevňovat spolupráci 
s obcí a s rodiči.

 Podporovat otevřenost školy vůči rodině.

 Během celého roku  podporovat prvky zdravé školy / relaxace během přestávek i 
vyučování, pitný režim, klima školy,  partnerský, komunikativní přístup k žákům /

 Opět žádat ve spolupráci s obecním úřadem na příští školní rok o poskytnutí krajského 
grantu z projektu pro sport a volný čas na rekonstrukci školního hřiště.

V Nechvalicích 30.6. 2004

                                                      řed. školy...............................................

Přílohy
- přílohy č.1-5 : prospěch žáků ve druhém pololetí
- příloha č.6 - výroční zpráva o hospodaření  za kalendářní rok 2003
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