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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 (1., 2., 3. a 5. ročník)
1. r.
4 žáci, 2 dívky
2. r.
1 žák, 1 dívka
3. r.
3 žáci
5. r.
2 žáci
Celkem: 1 třída, 10 žáků, 3 dívky, od 1.11.2013 pouze 8 žáků, 2 dívky
MŠ: 1 třída, 28 dětí, 18 dívek
ŠD: 1 oddělení, 8 dětí, 2 dívky

¨

2. Zaměstnanci školy a školní družiny:

Mgr. Blanka Urbanová – ředitelka školy
Radka Berková – učitelka MŠ. , učitelka ZŠ
Iveta Příhodová – učitelka MŠ, učitelka ZŠ
Mgr. Michaela Prokopová – učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD
Mgr. Jana Brtnická učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD – od 1.4.2014
Jana Šimková
– školnice
Martina Fencíková – účetní
Eva Karagiozi
– vedoucí školní jídelny a kuchařka

3. Žáci:

Organizace vyučování ZŠ: málotřídní škola, 1 třída (1.,2.,3. a 5. ročník)
1.r. 4 žáci, 2 dívky
2. r. 1 žák, 1 dívka
3. r. 3 žáci,
5. r. 2 žáci,
Celkem: 1 třída, 10 žáků, 3 dívky, od 1.11.2013 pouze 8 žáků, 2 dívky
MŠ:

1 třída, 28 dětí, 18 dívek

ŠD:

1 oddělení, 8 dětí, 2 dívky

Ukončení školní docházky:
Na 2. stupeň základní školy Jihlava Evžena Rošického přestoupil 1 žák.
Údaje o zápisu pro školní rok 2014/2015:
Do prvního ročníku bylo zapsáno 6 žáků z toho 3 dívky a 2 žáci z toho 1 dívka zahájili školní
docházku na jiné škole.
Volitelné předměty: kroužek hry na flétnu a zpěv
dramatický kroužek
sportovní kroužek
keramický kroužek
sportovní hry
Třídy s rozšířenou výukou: nebyly.
Mateřská škola: Do mateřské školy bylo zapsáno a přijato 9 dětí z toho 5 dívek.

Přehled o výsledcích vzdělávání k 31.8.2014
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4. Učební plány:

Základní škola:
Výuka probíhala podle programu ŠVP Putování školním rokem č.j. 26a/13 v následujícím
rozsahu.
1. ročník – 20 hodin týdně
2. ročník – 22 hodin týdně
3. ročník – 24 hodin týdně
5. ročník - 26 hodin týdně
Všechny plány a učební osnovy byly splněny a výuka ve školním roce 2013/2014 byla
ukončena 27. června 2014.
Mateřská škola:
Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle ŠVP a byla zaměřena na zásady slušného
chování, kamarádství a pomoci jeden druhému.
Školní družina:
Činnost vycházela ŠVP ŠD a ze zájmu dětí a rodičů, měla relaxační cíl.

5. Využívání školní budovy a školního pozemku

Budova školy má v prvním poschodí dvě třídy. V jedné probíhá výuka žáků 1. - 5. ročníku a
druhou třídu využívají žáci v odpoledních hodinách jako družinu k relaxaci.
Pěkně vyzdobené chodby i třídy výrobky dětí vytváří příjemné a klidné prostředí.
V přízemí budovy se nachází mateřská škola s hernou, kde si děti hrají, pracují v různých
činnostech a při nepřízni počasí i cvičí. Ložnice plně odpovídá odpočinkové místnosti, kde
děti po obědě odpočívají.
S rostoucím počtem zájemců o mateřskou školu, bylo nutné zvýšit kapacitu a provést s tím
spojené stavební úpravy, aby vše odpovídalo hygienickým normám.
Součástí budovy je i školní jídelna, kterou využívají jak děti z mateřské školy, tak i žáci
základní školy.
V areálu školy je moderní dětské hřiště, které slouží nejen dětem mateřské školy, ale i žákům
základní školy v odpoledních hodinách, kdy navštěvují školní družinu.
Budova školy, její prostory i okolní areál umožňují kvalitní výuku i zábavné vyžití žáků.
Základní škola využívá ke sportovnímu vyžití areálu místního fotbalového klubu.
Obecní úřad v Cejli je vstřícným zřizovatelem a snaží se zajistit finanční podporu různého
vylepšení nebo opravu a údržbu v budově ZŠ a MŠ.

6. Akce školy
Údaje jsou čerpány z rámcového plánu školy na školní rok 2013/2014 a z TK.
Září
Návštěva ZOO Jihlava – výukový program – zvířata v krabici
Divadelní představení
Sportovní den

Výlet do přírody – pozorování změn v přírodě s nástupem podzimu
Pečení špekáčků
Říjen
Cvičný požární poplach
Divadelní představení divadlo Fábula
Návštěva krajské knihovny
Vystoupení pro seniory

Listopad
Exkurze – výlov rybníka Dvořiště
Divadelní představení – Hugo, Fugo
Projekt – Celé Česko čte dětem – návštěva p. Kavana – pošťák Ondra
Podzimní úklid
Vítání občánků
Prosinec
Mikuláš – návštěva Mikuláše a čertů, nadílka
Vánoční trhy
Vánoce ve škole a školce
Leden
Vycházka do zimní přírody
Sportovní den
Příprava karneval
Zápis do ZŠ
Únor
Beseda se senátorem p. M. Vystrčilem
Podpora našich sportovců na XXII.OH
Plavání

Březen
Vystoupení k MDŽ
Divadelní představení Spejbla a Hurvínka - Praha
Duben
Návštěva knihovny - Jihlava

Úklid okolí školy
Exkurze Praha – Senát a Poslanecká sněmovna
Zápis dětí do MŠ
Velikonoční trhy
Rej čarodějů a čarodějnic
Květen
Vycházka do přírody – jaro na zahradě
Vycházka do přírody – ekosystém louky
Bylinkový záhon
Návštěva ZOO- výukový program - Mazlíčci

Červen
Dětský den ve škole
Školní výlet – Červená Lhota
Vycházka do přírody – u rybníka
Divadelní představení
Návštěva ZOO
Rozloučení s předškoláky a školáky
V průběhu školního roku žáci základní i mateřské školy vystupovali na akcích pořádaných
obecním úřadem.

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků:

Mgr. Blanka Urbanová –

Iveta

Příhodová -

Správní řízení ve škole a školském zařízení
Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních
Školská legislativa
Stížnosti a jejich řešení
Manažerské vedení mateřské školy
Brána jazyků otevřená

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v oblastech své kvalifikace a vybíraly si z nabídky
Národního institutu dalšího vzdělávání.

8. Činnost Rady školy:

Členové:

Radka Berková
Františka Křišťálová
Mgr. Zdeňka Sochorová

Školská rada se schází dvakrát ročně. Školská rada kontroluje a schvaluje školní a provozní
řády, ŠVP a výroční zprávu.

9.

Materiální vybavení školy:

Ve škole v letošním školním roce došlo k výměně osvětlení v mateřské škole a byly
dokoupeny stolečky a židličky pro děti.
Postupně jsme aktualizovaly webové stánky, kde jsou uváděny fotografie i informace o
činnosti školy během školního roku.
Dokoupily jsme do školní družiny ještě dva kusy bobíků na sezení v době volné činnosti,
stavebnice a vědomostní hry a další pomůcky důležité pro provoz školní družiny.
Pro žáky základní školy jsme zakoupily nové učebnice a byl pořízen nový nábytek do učebny
i do školní družiny.
.
V základní i mateřské škola pokračuje keramický kroužek nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Pokračuje i úprava školního pozemku. O bylinkový záhon se starají žáci základní škol za
pomoci učitelů i rodičů., kde poznávají různé druhy bylin. Na školní zahradě byla
vybudována pergola, která slouží k výuce v letních měsících, dále za pomoci rodičů vznikly
proutěné prolézačky a cestička s různými druhy povrchů pro kneiplování.
O prázdninách proběhla rekonstrukce toalet a umývárny v základní škole.
Během školního roku došlo k pravidelným revizním kontrolám. Zprávy jsou uloženy u
ředitelky školy.

Projekty a soutěže:
Škola úspěšně ukončila projekt EU peníze školám tvořením výukových materiálů.
Škola je zapojena do soutěže „ Ukliďme si svět“pořádané firmou Elektrowin..
Je zapojena i do soutěže sběru druhotných surovin s panem Popelou pořádanou firmou
A.S.A.
Pomáháme sběrem plastových víček zdravotně postiženým dětem.
Adoptovali jsme v jihlavské zoologické zahradě zvířátko a přispěním určité finanční
částky se podílíme na záchraně ohrožených druhů zvířat naší planety.
Dále jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem a navštěvujeme výukové
programy, které pro nás připravuje Zoologická zahrada v Jihlavě.

10. Cíle pro další období

Modernizace základní školy –
-

zakoupení nastavitelných lavic a židlí do školní družiny
nákup sportovního náčiní pro výuku tělesné výchovy i
sportovních her
- nákup nových hraček
Modernizace školní kuchyně a jídelny – nerezový nábytek
Dokončení prací v okolí školy

Oprava a nátěr plotu
Vybudování venkovního ohniště

11. Výsledek hospodaření za rok 2013

Hospodaření k 31.12.2013
účet Výnosy z činnosti
602

výnosy z prodeje služeb

662

finanční výnosy

672

výnosy z transferů -obec

672

výnosy z transferů - Kraj Vysočina

Výnosy celkem
účet Náklady z činnosti

Hospodářská činnost

Hlavní činnost
219234

332828

338
450000
2107696
2777268

332828

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

501

spotřeba materiálu

313987

84 047,82

502

spotřeba energie

120656

47155,47

511

opravy a udržování

2969

2365,00

512

cestovné

518

ostatní služby

521

mzdové náklady

524

4491

4613,00

91792

8419,57

1687725

128058,00

zákonné sociální pojištění

496220

53164,00

527

zákonné sociální náklady

17294

1280,00

549

ostatní náklady z činnosti

9954

820,60

551

odpisy dlouhodob. majetku

6006

0,00

2 751 093,9

329 923,5

26 174,2

2 904,5

Náklady celkem
Výsledek hospodaření

