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1. Základní údaje o škole

1.1 Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada

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
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Spádový obvod: obce Cejle a Dvorce

Organizace vyučování ZŠ (k 30. 6. 2016): málotřídní škola, 1 třída (1.,2., 3 a 5. ročník)
1. r. 4 žáci, 2 dívky
2. r. 4 žáci, 2 dívky
4. r. 2 žáci, 1 dívka
5. r. 3 žáci

Celkem: 1 třída, 13 žáků, 5 dívek

Přehled o výsledcích vzdělávání k 31. 8.2016

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

Žáci

4

4

2

0

3

13

4

4

2

0

3

13

Neprospělo 0

0

0

0

0

0

celkem
Prospělo

MŠ:

1 třída, 28 dětí, 14 dívek

ŠD:

1 oddělení, 11 dětí

Ukončení školní docházky:
Na 2. stupeň základní školy přestoupili tři žáci 5. ročníku: 1 žák ZŠ a MŠ Dolní Cerekev, 1
žák ZŠ a MŠ Strmilov, 1 žák Gymnázium Jihlava

Údaje o zápisu pro školní rok 2016/2017:
Do prvního ročníku bylo zapsáno 6 žáků z toho 3 dívky.

Volitelné předměty: nebyly.

Třídy s rozšířenou výukou: nebyly.
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Zápis do mateřské školy: Do mateřské školy byly zapsány a přijaty 4 děti, 2 nastoupily.

Učební plány

Základní škola:

Výuka probíhala podle programu ŠVP Putování školním rokem 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 ŠVP pro dané ročníky byly splněny a výuka ve školním roce 2015/2016 byla
ukončena 30. června 2016.

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.

Školská rada:

Členové:

Radka Berková
Olga Trávníková, od 2/2016 Ing. Edita Mariánusová
Mgr. Zdeňka Sochorová

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

Základní a mateřská škola se stala příspěvkovou organizací dne 1. 1. 2003. Její součástí je
mateřská škola, školní družina, školní jídelna. V právních vztazích vystupuje svým jménem a
má odpovědnost, která vyplývá z těchto vztahů.
Základní a mateřská škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol.

Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu
vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje
mravní, estetickou, pracovní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků.

Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří
optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně
kulturní úrovně dítěte a vytváří základní předpoklady jeho pozdějšího vzdělávání.

Školní družina zabezpečuje zájmové činnosti a nabízí aktivní odpočinek žáků po skončení
vyučování. Posláním školní družiny je rozšiřování vědomostí, dovedností a sebepoznání.

Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni
pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogické rady se konají pravidelně každé čtvrtletí a
zúčastňují se jich všichni zaměstnanci.

2. Zaměstnanci školy
Mgr. Ing. Marta Kozdas

ředitelka školy

Mgr. Lenka Volfová

učitelka ZŠ

Mgr. Martin Dvořák

učitel ZŠ, vychovatel ŠD

Radka Berková

vedoucí učitelka MŠ

Bc. Gabriela Nováková

učitelka MŠ

Eva Trávníková

školnice (od 2. 1. 2015 do 28. 2. 2015)

Pavla Chábová

školnice (do 29. 2. 2016)

Eva Trávníková

školnice, pomocná kuchařka (od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016)

Jana Koubová

školnice, pomocná kuchařka (od 1. 7. 2016)
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Ing. Jana Kovářová

hlavní účetní

Ing. Jarmila Kratochvílová

mzdová účetní

Eva Karagiozi

vedoucí školní jídelny a kuchařka

Vzdělání pedagogických pracovníků

Mgr. Ing. Marta Kozdas

vysokoškolské speciální pedagogika, vysokoškolské

nepedagogické
Mgr. Lenka Volfová

vysokoškolské učitelství pro 1. stupeň základní školy

Mgr. Martin Dvořák

vysokoškolské pedagogika volného času

Radka Berková

středoškolské pedagogické

Bc. Gabriela Nováková

středoškolské

pedagogické,

vysokoškolské

nepedagogické

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v oblastech své kvalifikace a vybíraly si z nabídky
vzdělávacích institucí. Konkrétně absolvovali tato DVPP:

Marta Kozdas
Společné vzdělávání
Školní parlamenty
Financování z tzv. šablon
Porada ředitelů ZŠ a MŠ
Konference sCOOL web 2015
Konference sCOOL web 2016

Lenka Volfová
Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ
Žák s problémovým chováním
Sfumato – metoda splývavého čtení
Matematika činnostně v 1. ročníku

Martin Dvořák
Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva
Škola pro udržitelný rozvoj
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Příroda ve školním vzdělávání
Teaching English: Upper Primary

Gabriela Nováková
Škola pro udržitelný rozvoj
Metodický seminář eTwinning pro začátečníky

Radka Berková
Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ
Tělesná výchova a pohybové aktivity v MŠ
Hlasová hygiena, práce s hlasem, zvukem a pohybem v prostoru

Všichni zaměstnanci školy
Kurz první pomoci

3. Prevence sociálně patologických jevů
V rámci ochrany před sociálně patologickými jevy probíhalo výchovně vzdělávací působení
jak na děti při předškolním vzdělávání, tak na žáky základní školy, pouze formou přednášky
od Policie České republiky. S ohledem na přiměřenost věku byly dětem popsány formy
násilného chování a šikany.

4. Přehled zájmových kroužků

Název kroužku

Jméno vedoucího

Hudebně-dramatický

Miloš Jurač (pro nezájem 3/2016
zrušeno)

Keramický

Olga Bruzlová

Dramatický

Mgr. Lenka Volfová

Flétnička

Radka Berková
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Eva Karagiozi

Vaření

5. Inspekční činnost
V daném školním roce žádná inspekční činnost neproběhla.

6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Předností školy ve školním roce byla kvalitní výuka se zaměřením na individuální přístup.
Byl kladen důraz na rozvoj nadání dětí (žák 5. ročníku přijat ke studiu na státní 8leté
gymnázium). U žáků v 1. ročníku probíhala výuka čtení metodou Sfumato – splývavé čtení.
Pečovalo se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – zařazování reedukací do výuky,
probíhala depistážní činnost. Probíhala samozřejmě individuální integrace (4 žáci se SVP
v ZŠ, 1 v MŠ). Pro ucelení péče o tyto žáky bylo zřízeno školní poradenské pracoviště (v čele
se speciální pedagožkou – ředitelkou školy). Prohloubila se spolupráce s odborníky PPP a
SPC. Byla navázána spolupráce se SPC Březejc v oblasti logopedické prevenci – naše škola je
garantovaným pracovištěm.
Proběhla aktualizace ŠVP MŠ, ZŠ, aby odpovídal potřebám školy a aktuální legislativě, která
vešla v platnost k 1. 9. 2016. Vypracován a realizován Minimální preventivní program
(spolupráce s PPP).
Docházelo k propojování aktivit MŠ a ZŠ. Docházelo k návštěvám předškoláků ve škole, ke
společným aktivitám.
V mateřské škole pozornost byla ve zvýšené míře věnována k přípravě na školu,
grafomotorice, čtenářské a matematické negramotnosti, logopedické prevenci, pracovním a
výtvarným činnostem, pohybovým aktivitám, rozvoji motoriky. Proběhla návštěva oční
specialistky.

Proběhlé aktivity:
Rozloučení s prázdninami
Nácvik požárního poplachu
Program o odpadech v MŠ a ZŠ
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Plavecký výcvik
Drakiáda
Podzimní dýňování
Projekt 72 hodin
Nové knihy v knihovně, inventarizace knih MŠ
Soutěž s panem Popelou
Recyklohraní
Vystoupení pro seniory
Vánoční trhy
Divadelní a filmová představení ve škole i mimo ni (Sférické kino, představení Človíček a
jeho svět, Horácké divadlo, Cinestar Jihlava)
Povídání o myslivosti
Zvířata ze Záchranné stanice Pavlov
Vánoční tvořivá dílna
Velikonoční tvořivá dílna
Vystoupení na vánoční besídce, ke Dni matek
Vystoupení na Vítání občánků
Vystoupení u příležitosti rozsvícení stromečku – koledy, stínové divadlo
Šipkovaná
Zimní krmení zvířátek v krmelci
Mikulášská nadílka
Čarodějnice ve škole
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích předškoláků a předškoláky
Boomwhackers
Probíhaly ve škole zájmové aktivity, kde byl nejviditelnější Dramatický kroužek.
Výukové programy v ZOO Jihlavy
V lednu 2016 se konal 1. školní ples, jehož výdělek putoval na pořízení interaktivní tabule.
Zřízen školní pozemek
Pravidelná návštěva specialistky na správné držení těla a plosky nohy
Pravidelné vycházky do okolní přírody
Vyrábění s rodiči
Návštěva místní knihovny
Úklid přírody - Den Země
Dětská olympiáda
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Vyrábění v mateřské škole u příležitosti Dne seniorů
Osobnostně sociální rozvoj - průběžně
Pasovní prvňáků
Lyžařský výcvik, bruslení
Distribuce reflexních pásek seniorům
Třídní pravidla v ZŠ
Evropský den jazyků
Exkurze do sběrného dvora – Služby města Jihlavy
Barevný den
Žáci v roli učitelů
Beseda o prevenci trestných činů - Bílý kruh bezpečí
Beseda s novinářem MF DNES
Beseda o romské kultuře – Oblastní charita Jihlava
Den naruby
Prevence ohrožení dětí – Státní zdravotní ústav
Program v Městské knihovně Jihlava
Spaní ve škole
Cejle má talent
Školní maskoti – oblovky
Výlet ZŠ do Jindřichova Hradce
Výlet MŠ do Hospodářského dvora v Bohuslavicích

Pro snadnější komunikaci se zákonnými zástupci byly zřízeny emailové adresy pedagogů,
byly vyhlášeny konzultační hodiny.

Škola se také prezentovala v médiích – Jihlavské listy, MF DNES, internetová média.

Internetové stránky školy se v kategorii malotřídních škol dostaly do finále nejlepších
školních webů (sCOOLweb 2015, 2016).
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7. Realizace projektů a soutěží
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.
Dále jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem jak v mateřské, tak základní škole.
Byli jsme zapojeni do programu Ovoce a zelenina do škol (1. stupeň) a Školní mléko.
Žáci reprezentovali školu na Soutěži mladých zdravotníků, Dyslektické olympiádě,
Olympijském běhu.

8. Materiální zabezpečení činnosti školy
Základní škola - prostory:
- 2 prostorné učebny,
- učebna pro výuku tělesné výchovy umístěná mimo budovu školy,
- ředitelna
- kuchyně,
- jídelna (společná s MŠ)
- školní zahrada vč. venkovní učebny
Základní škola – vybavení:
- 6 počítačů pro výuku včetně připojení k internetu
- kopírovací přístroj
- 1 počítač pro řízení školy, možno použít pro výuku menší skupiny dětí
- interaktivní tabule, od 8/2016 pořízena druhá interaktivní tabule
- elektrický zvonek
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Mateřská škola – prostory:
- 2 prostorné učebny s hernou a ložnicí
- jídelna (společná se ZŠ)
- školní zahrada vč. dětského hřiště s hracími prvky
Mateřská škola – vybavení:
- vlastní počítač pro potřeby vyučujících
- vybavení pro hry, výuku a odpočinek dětí
Důraz kladen na bezpečnost – v určených hodinách se škola zamyká, v případě odemčení
školy jsou uzamčeny dveře do MŠ a ZŠ.
Škola obdržela sponzorský dat 50 000 Kč od společnosti Bosch Diesel s. r. o. na zakoupení
interaktivní tabule.

9. Spolupráce školy s rodiči dětí a žáků
Ve školním roce probíhala intenzivní spolupráce s rodiči. Kromě informačních odpolední pro
rodiče s dětmi a třídních schůzek, se uskutečnil den otevřených dveří nejen pro zájemce o
vzdělávání v naší škole, ale také vyrábění s rodiči, den naruby, drakiáda, dýňování.

10. Výsledek hospodaření za rok 2015
Hospodaření k 31.12.2015
účet Výnosy z činnosti

Hlavní činnost

601 Výnosy z prodeje vl. výrobků

3 631,00

602 Výnosy z prodeje služeb

232 319,00

649 Ostatní výnosy z činnosti

16 503,46

Hospodářská činnost

13
662 finanční výnosy

239,14

672 výnosy z transferů

2 864 428,00

Výnosy celkem

3 117 120,60

účet Náklady z činnosti

Hlavní činnost

501 spotřeba materiálu

380 849,57

502 spotřeba energie

190 463,11

511 opravy a udržování

31 424,00

512 cestovné

4 884,00

513 Náklady na reprezentaci

122,00

518 ostatní služby

135 609,38

521 mzdové náklady

1 749 234,00

524 zákonné sociální pojištění

552 310,00

525 Jiné sociální pojištění

4 678,00

527 zákonné sociální náklady

17 045,00

538 Jiné daně a poplatky

443,00

549 ostatní náklady z činnosti

0,28

551 odpisy dlouhodob. majetku

5 544,00

558 Náklady z DDM

28 717,00

569 Ostatní finanční náklady

5 721,55

Náklady celkem

3 107 044,89

Výsledek hospodaření

10 075,71

Hospodářská činnost

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 je zpracována dle § 10 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v
platném znění. Výroční zpráva je určena školské radě a zřizovateli.
Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne ____ 2016 a je zveřejněna na
přístupném místě ve škole a uložena u ředitele školy.

