|Základní

škola Zeleneč

Školní rok 2007/2008

1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ
Kasalova 454, 250 91 Zeleneč
příspěvková organizace
71004637
102438269
600052222
ředitel:Mgr. Jana Malá
zástupce ředitele:-tel.:281865059
fax:281865856
e-mail:zs-zelenec@quick.cz
www:zszelenec.cz
Obec Zeleneč
Kasalova 467, 250 91 Zeleneč
tel.:281925192
fax:
e-mail
kapacita
…
305 žáků
46 žáků
…
…

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
1. stupeň ZŠ
5
104
2. stupeň ZŠ
Školní družina
2
47
Školní jídelna MŠ
x
Školní jídelna ZŠ
x

Počet dětí/žáků
na třídu

Počet žáků na
pedagoga

20,8

17,3

23,5

23,5
x
x

x
x

Komentář: Údaje uváděné v těchto tabulkách se týkají období od 19.11.2007, kdy se škola
přestěhovala do nových prostor.

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální

6 učeben, 2 herny – školní družina
Počítačová učebna, učebna s interaktivní

učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení

Dílny a pozemky
Žákovský nábytek

Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

Investiční rozvoj

tabulí ,knihovna prostoru schodiště
zahrada, víceúčelové hřiště u staré budovy
Škola má nový víceúčelový sál, který slouží
jako tělocvična pro školní výuku a
v odpoledních hodinách je využíván kroužky,
z důvodu nedostatku místa pro MŠ má ale
možnost využívat pouze polovinu tohoto
prostoru
škola nemá
1. třída byla vybavena novým
nábytkem,ve všech třídách jsou
skříně ve zdi, nově byla zřízena
počítačová učebna, zčásti s nábytkem
z počítačového koutku, zčásti byl
koupen nový, sponzorským darem
byla počítačová učebna zařízena
staršími počítačovými sestavami, ve
většině tříd mají vyučující k dispozici
také počítače ( kromě 2).
2. Nově byla zřízena nová sborovna
s novým nábytkem, počítačem a
kopírkou.
3. Vyučující mají k dispozici také novou
kuchyňku.
škola obměnila učební pomůcky na
vlastivědu a přírodovědu
učební texty se postupně doplňují, chybí
odpovídající texty pro enviromentální
výchovu a učebnice na český jazyk 2. a 3.
třídy, škola nemá žádné nadbytečné
učebnice.
Škola má kabinet pro výtvarnou výchovu a
školní družinu, z peněz rodičů byl pořízen
nový lis.
K uskladnění pomůcek slouží 1 kabinet v 1.
patře a prostory ve sklepě, kde zatím nejsou
police.
Počítačová učebna byla již popsána dříve.
Ve škole je 1 funkční meotar, 1 elektronické
varhany z předešlého období , 1 interaktivní
tabule a 20 PC stanic, které jsou zapojeny do
2 okruhů sítě – 1 pro žáky, 1 pro vyučující.
Všechny PC stanice jsou připojeny
k internetu a také k tiskárnám.
Celý systém byl vybudován díky dotaci OÚ
Zeleneč a zčásti díky darům rodičů
( tiskárny.)
Výstavba nové budovy MŠ – ZŠ Zeleneč

Komentář:
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt

16.10.2005
3
pí uč. Zukalová

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
Registrace
Zaměření
Kontakt

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) nová soustava
Kód
Obor vzdělání
79-01-C/01

Základní škola

b) dobíhající soustava
Kód
Obor vzdělání
79-01-C/001
79-01-B/001

Základní škola
Pomocná škola

Poznámky

Zařazené třídy

RVP

1.,2.

Kód oborů podle dřívějších
předpisů
nebyl přidělen
nebyl přidělen

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16847/96-2
OBECNÁ ŠKOLA - č.j. 12035/97-20
NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j. 15724/97-20
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)
Rozšířené vyučování:
č.j. 21969/96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy)
č.j. 21970/96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy)
č.j. 21968/96-22 (rozšířené vyučování matematiky a
přírodovědných předmětů)
č.j. 29738/96-22-50 (rozšířené vyučování tělesné výchovy)
č.j. 16333/96-22-21 (rozšířené vyučování jazyků)
č.j. 16845/2001-22 (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní
techniky)

Zařazené třídy
3. – 5.

Zařazené třídy
3. – 5.

3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

10,5
6
2
2,5

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

%

%
67
0
0
100

Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
1

Úvazek
1,0
1,5

Funkce
školník
uklizeč

Stupeň vzdělání
SO
SO

4.1. Zápis do prvních tříd
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

2

33

z toho počet dětí
počet odkladů pro
starších 6ti let (nástup školní rok 2008/2009
po odkladu)
2
8

Komentář
4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

4
0
0

0
0
0

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Mentální retardace
SPU

Ročník
4.
2.

Počet žáků
2
1

Komentář - žáci jsou vzděláváni podle osnov ZŠ
speciální, mají speciální učebnice i učební pomůcky,
třídní učitelka zpracovala pro celý školní rok
individuální plány

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
rozvrh hodin (psychohygiena)

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

vzdělávání mimořádně nadaných žáků
školní řád, klasifikační řád
informační systém vůči žákům a rodičům
činnost školního psychologa, speciálního pedagoga,
spolupráce s PPP a SPC
prevence sociálně-patologických jevů
klima školy
přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu

Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům
výuky a k činnostem

rozvrh hodin podle osnov
8,00 – max. 12,35
4. a 5. ročník má 1x týdně
odpolední vyučování do 14,30
SPU – 10 žáků na základě
vyšetření OPPP má právo na
zohlednění obtíží a speciální
podmínky
viz příloha
internetové stránky, třídní
schůzky, společné akce,
individuální pohovory
spolupráce s OPPP Říčany a
Praha 9, spolupráce s SPC
Brandýs nad Labem
individuální pohovory s rodiči
problémových žáků,
doporučení na vyšetření do
OPPP

Škola získala nové prostory
v nové budově = 10učeben, ze
kterých 2 učebny jsou pro 30

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a
identity žáků
účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

žáků, 6 učeben pro maximálně
24 žáků a 2 učebny pro
maximálně 17 žáků.V tomto
školním roce slouží 1 velká
učebna jako 1. třída ( 28 žáků)
a 1 velká učebna jako školní
družina.V malé třídě je 4.
třída (17 žáků) a místnost pro
kroužky.Plně obsazena je 2.
třída a 4. třída, v ostatních
třídách je několik volných
míst.
Třídy jsou vhodně vyzdobeny
podnětnými obrazy a pracemi
žáků
Všechny pomůcky jsou
k dispozici jak vyučujícím,
tak žákům

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
Údaje jsou za školní rok 2006/2007
1 učitelka absolvovala studium PedF UK magisterským titulem
1 učitelka absolvovala studium PedF bakalářským titulem a pokračuje ve studiu pedagogika 1.
stupně
1 učitelka absolvovala 1. ročník Pedf UK – obor pedagogika 1. stupně
ředitelka absolvovala 1. ročník PedF UK – obor managment
2 trenéři flórbalu absolvovali trenérský kurz
1 učitelka absolvovala kurz vzdělávání pedagogů cizích jazyků – angličtina
2 zaměstnankyně absolvovala prázdninový kurz tvořivé školy – matematika na 1. stupni ZŠ
1 vychovatelka absolvovala doplňující studium pro vychovatelky školní družiny
2 učitelky absolvovaly školení HV
1 učitelka absolvovala kurz pro učitele prvouky

7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Spolupráce školy a dalších subjektů

Národní galeriePraha –
pravidelné pořady pro třídy
Hasičský sbor Brandýs nad
Labem – program Hasík pro 2.
třídy
Záchranná služba Praha
Planetárium Praha
Kulturní dům Horní Počernice

GONG Praha 9
Hvězdárna Praha
Významné akce školy

Akce k prevenci sociálně patologických jevů
Akce k environmentální výchově

7.2 Účast žáků školy v soutěžích
žáci 2. až 5. ročníku
matematická
soutěž Klokánek

Drakiáda
Vánoční zpívání a jarmark
Den s Amerikou
Zelenečský klásek
Akademie
spolupráce s ekologickým
sdružením středočeského kraje

84 žáků

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích
V červnu proběhl 3. ročník turnaje ve vybíjené Zelenečský klásek – naše družstvo bylo třetí.
RAFL – liga elévů ve flórbale – 2. místo
M ´c Donald´s cup ve fotbale – 7. místo
Dopravní soutěž středočeského kraje – 1. místo
Velikonoční pohár v moderní gymnastice – 1. místo
Celkový počet soutěží ve školním roce: 5
Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili:75
7.4. Mimoškolní aktivity žáků
V tomto školním roce na naší škole pracovaly následující kroužky :
Florbal oddíl B
středa
15 – 16
oddíl A
pondělí
16,30 – 17,30
Flétna
2. – 5. ročník
pondělí
13 - 14
AJ
1. ročník
čtvrtek
13 – 13,45
AJ
2. ročník
čtvrtek
13 – 14
Tvořivé ruce 1. – 5. ročník
pondělí
13 – 14
Tuláček
3. – 5. ročník
pátek
13 – 14 nepravidelně
Sborový zpěv a flétna 1. – 5. ročník čtvrtek
13,45 – 14,30
Příprava na gymnázium
a doučování 5. ročník
čtvrtek
13 – 14
Doučování – 2. ročník
pátek
12 – 12,45
Moderní gymnastika MŠ a 1.ročník středa
13 – 14
2. - 4.ročník
středa
14 – 15
Francouzština 3. – 5. ročník
pondělí
13 – 14
Zdravotnický 1. – 5. ročník
čtvrtek
14,30 – 15,30
Dramatický 1. ročník
úterý
13 - 14
Práce na PC 1. – 5. ročník
středa
17 – 18
Minikopaná (McDonaldś cup)
čtvrtek
16 – 17
Vedoucími kroužků byli kromě vyučujících i rodiče žáků a externí spolupracovníci.
Žáci 3. – 5. ročníku vyjeli na přírodovědný kurz.

Žáci 2. ročníku byli na škole v přírodě.
8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce neproběhla na škole inspekce.
9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok. Viz příloha – bilance, rozvaha, rozbor hospodaření.

