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Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy
Cejle
za školní rok 2010/2011

Vypracováno ředitelkou ZŠ a MŠ Cejle, Mgr. Marií Štroufovou

1. Charakteristika školy
Název: Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace
Cejle 116, 588 51 Batelov, IČO 75022117
Zřizovatel: Obecní úřad Cejle, Cejle 100, 588 51 Batelov, IČO 00488615,
Ředitelství školy: IZO 600 117 251
Součásti ředitelství: Základní škola, Cejle 116, IZO 108 021 211
Mateřská škola, Cejle 116, IZO 118 700 600
Školní družina, Cejle 116, IZO 118 700 570
Školní jídelna, Cejle 116, IZO 118 700 545
Zařazení do sítě škol: Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace,
Cejle 116, 588 51 Batelov, dle rozhodnutí MŠMT ze dne 9.5.2006
Spádový obvod: obce Cejle a Dvorce
Organizace vyučování ZŠ: málotřídní škola, 1 třída (,2.,3. a 4. ročník)
2.r. 2 žáci,
2. r. 2 žáci, 2 dívky
4. r. 3 žáci, 1 dívka
Celkem: 1 třída, 7žáků, 3 dívky
MŠ: 1 třída, 20 dětí, 11 dívek
ŠD: 1 oddělení, 7 dětí, 3 dívky

Personální zabezpečení:
3 učitelky ZŠ ( z toho jedna ředitelka, jedna učitelka s úvazkem 9% a jedna učitelka AJ
s úvazkem 18%)
2 učitelky MŠ ( úvazek 100 a 50%)
1 vychovatelka ŠD ( úvazek 50%)
2 kuchařky ( 1 kuchařka CS)
1 školnice ( 32,5 hod/ týden)
1 topič ( 20 hod. týdně v průběhu topného období)
Materiální podmínky:
Škola plně využívá budovu ZŠ Cejle.
ZŠ: 2 třídy, l učebna PC,
MŠ: 1 třída, 1 herna
ŠD: Využívá pro svou činnost zařízení ZŠ
Pro zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu jsou používány učebnice se schvalovací
doložkou MŠMT.
Škola je vybavena pomůckami a didaktickou technikou.
Plán rozvoje:
V tomto roce byla provedena instalace nového typu vytápění (tepelné čerpadlo).
V následujícím roce by měla být provedena rekonstrukce sociálního zařízení ŠJ a vybudování
tělocvičny v budově školy.
Projekty a soutěže:
1. Škola se přihlásila do projektu EU peníze školám. V letošním roce obdržela 60%
rozpočtu. Za tyto prostředky baly nakoupeny nové počítače a interaktivní tabule.
Projekt pokračuje do roku 2013.
2. Škola je zapojena do soutěže „ Ukliďme si svět“pořádané firmou Elektrowin. V jarním
kole soutěže se škola umístila mezi nejlepšími v kraji Vysočina. Odběrem vyřazených
spotřebičů jsme získali více než 4 tisíce korun.
3. Škola je zapojena do soutěže sběru druhotných surovin s panem Popelou pořádanou
firmou A.S.A kde získala 9. místo ve sběru starého papíru.
Výchovně vzdělávací plán školy:
ZŠ: Výuka ve všech ročnících probíhala podle ŠVP ZŠ putování školním rokem č.j.18/07 a
byl splněn.
MŠ: Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle ŠVP, jako mateřská škola rodinného typu
se zaměřením na vytváření počátků vztahů ke společnosti a k životnímu prostředí, při
respektování a utváření osobnosti každého jedince. Důraz byl kladen na rozvoj mravní a
sociální stránky dítěte.
ŠD: Činnost vycházela ŠVP ŠD a ze zájmu dětí a rodičů, měla relaxační cíl. Činnosti byly
zaměřeny na ruční a výtvarné práce, stolní hry, dramatickou a hudební výchovu, sport a práce
s PC. Žáci si půjčovali knihy z žákovské knihovny, opakovali a procvičovali učivo.
Další informace o škole:

Školní družinu navštěvovalo 100 % žáků. Na provoz školní družiny přispívají rodiče podle
vyhlášky obce a vnitřních směrnic školy měsíční částkou 30 Kč na žáka. Celá částka je
převáděna na účet školy a je využívána na činnost ŠD.
Provoz mateřské školy je celodenní. Na provoz MŠ přispívají rodiče měsíční částkou 100 Kč
a poměrnými částkami podle věku dítěte..
Žáci ZŠ a MŠ se účastnili mimoškolních akcí.

2. Přehled učebních plánů a provoz školy
Základní škola:
Výuka probíhala podle programu ŠVP Putování školním rokem č.j. 14/07v následujícím
rozsahu.
2. ročník – 21 hodin týdně
3. ročník – 25 hodin týdně
4.
ročník – 26 hodin týdně
Vyučování začínalo v 8.00 a končilo ve 13,50.
Na škole probíhaly následující kroužky: Hraní na flétnu a zpěv, Výtvarný kroužek, Kroužek
anglického jazyka.
Kroužků se účastnili žáci školy, děti předškolního věku a ostatní děti obce.
Kroužky vedli učitelé a rodiče.
Školní družina:
Provoz školní družiny začínal v 12,00 a končil ve 15.00.
Mateřská škola:
Provoz MŠ začínal v 6,30, děti nastupovali od 6,50 a končil v 16,00.
Všechny plány a učební osnovy byly splněny a výuka ve školním roce 20010/2011 byla
ukončena 30. června 2011.

3. Údaje o pracovnících školy
Přehled o pracovnících ZŠ:
Mgr. Marie Štroufová, 1960, 26 let praxe. Vystudovala PF v Plzni, studium ukončila státní
zkouškou. Vyučovala ve.,2.,3. a 4. ročníku 23 hodiny týdně, 7 hodin nad míru svých
pracovních povinností.
Berková Radka, 1966. Vystudovala SPgŠ ve Znojmě. Vyučovala ve 2.,3. a 4. ročníku 2
hodiny týdně.

Mgr. Miroslava Růžičková , 1977. Studentka MU Brno, studium ukončeno státní zkouškou.
Vyučovala AJ ve 3. a 4. ročníku 4 hodiny týdně.
Přehled o vyučujících MŠ:
Berková Radka, 1966. Vystudovala SPgŠ ve Znojmě. 20 let praxe. Pracovala v MŠ a na
částečný úvazek v souběžném pracovním poměru jako učitelka ZŠ.
Mgr. Miroslava Růžičková, viz výše, pracovala v souběžném pracovním poměru
Přehled o vychovatelkách ŠD:
Eva Trávníková, 1950, pracovala na částečný pracovní úvazek

Přehled o THP pracovnících:
Šimková Jana, 1960, školnice, úvazek 81%, tj. 6,5 hod/den.
Šimková Jana, 1960, topič, úvazek 50%, tj. 4 hod/den v topném období. Souběžný pracovní
poměr se školnicí. Kvalifikace: Vyškolena jako topič nízkotlakých kotlů v roce 2006.
Přehled o ŠJ.
Iveta Formáčová, 1974, kuchařka ŠJ a vedoucí ŠJ. Kvalifikace: SOU potravinářské Jihlava,
obor kuchař, číšník.
Jitka Vašíčková, 1976, kuchařka CS
V prostorách školní jídelny se vaří i pro strávníky obce Cejle a Dvorce a pro strávníky
Oblastní charity Jihlava se sídlem v Kostelci.

4. Údaje o zařazení dětí
Ukončení školní docházky:
Žádný žák neukončil školní docházku ani nepřestoupil do jiné školy.
Údaje o zápisu pro školní rok 2010/2011:
Do prvního ročníku byli zapsáni 3 žáci.
Volitelné a nepovinné předměty: Kroužek anglického jazyka..
Kroužek hry na flétnu a zpěv
Výtvarný kroužek
Třídy s rozšířenou výukou: Nebyly.
Mateřská škola:
Do mateřské školy bylo zapsáno a přijato 7 dětí.
Školní družina:
Jedno oddělení, 7 přihlášených a zároveň přijatých dětí.

5. Přehled o výsledcích vzdělávání k 31.8.2011
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6. Údaje o výsledcích školní inspekce
Ve dnech 8.-10.2.2011 proběhla v ZŠ a MŠ školní inspekce zaměřená na zjišťování a
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích
programů.
Škola byla v závěrečné inspekční zprávě hodnocena kladně.

7. Ú daje o školské radě
Školská rada se schází dvakrát ročně. Školská rada kontroluje a schvaluje školní a provozní
řády, ŠVP.

Mimoškolní aktivita žáků
Údaje jsou čerpány z rámcového plánu školy na školní rok 2010/2011 a z TK.
Září
Beseda – Jsem chodec, cyklista
Cyklistické soutěže
Výlet do přírody – pozorování změn v přírodě s nástupem podzimu
Říjen
Beseda - Jak se chovám při styku s cizí osobou na ulici
Interaktivní výstava v Jihlavě
Listopad
Podzimní úklid
Beseda: I děti mají svá práva
Divadelní představení: Popelka
Prosinec
Mikuláš – návštěva Mikuláše a čertů, nadílka
Adventní odpoledne s rodiči
Vánoční besídka pro rodiče
Vánoce ve škole a školce
Leden
Vycházka do zimní přírody
Historie naší obce
Příprava karnevalu
Únor
Karneval
Divadelní představení: Pirátská pohádka
Březen
Návštěva knihovny v Jihlavě
Klokánek – školní kolo
Návštěva výstavy Stopy minulosti
Muzeum Jihlava – Ze života našich předků
Duben
Beseda: 50 let dobývání vesmíru
Velikonoční odpoledne s rodiči

Úklid okolí školy
Interaktivní výstava v Praze – Doba ledová
Výstava Mořský svět

Květen
Vycházka do přírody – jaro na zahradě
Beseda o zdravé výživě
Chvilky s kouzelníkem
Vycházka do přírody – ekosystém louky

Červen
Šipkovaná – poznáváme přírodu
Školní olympiáda
Dětský den ve škole
Den záchranného systému
Školní výlet – Roštejn, hrad plný pohádek
Vycházka do přírody – u rybníka
Návštěva ZOO

