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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.,3.,4. a 5. ročník)
1.r. 3 žák,
3. r. 2 žáci,
4. r. 2 žáci, 2 dívky
5. r. 3 žáci, 1 dívka
Celkem: 1 třída, 10 žáků, 3 dívky
MŠ: 1 třída, 19 dětí, 13 dívek
ŠD: 1 oddělení, 7 dětí, 3 dívky

2. Zaměstnanci školy a školní družiny:

MGR. Marie Štroufová – ředitelka školy do 9.12.2012 a dále jako učitelka ZŠ
Mgr. Blanka Urbanová – ředitelka školy od 10.12.2012
Radka Berková – učitelka MŠ
Mgr. Miroslava Růžičková – učitelka MŠ i ZŠ
Jana Šimková – vychovatelka ŠD, školnice
Iveta Formáčková – vedoucí školní jídelny a kuchařka
Jitka Vašíčková – kuchařka
Poláčková – účetní do konce roku 2011
Martina Fencíková – účetní od začátku roku 2012

3. Žáci:

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

1 třída, 19 dětí, 13 dívek

ŠD:

1 oddělení, 7 dětí, 3 dívky

Ukončení školní docházky:
Na 2.stupeň základní školy Seifertova přestoupili 3 žáci.
Údaje o zápisu pro školní rok 2011/2012:
Do prvního ročníku byl zapsán 1 žák – dívka.
Volitelné a nepovinné předměty: Kroužek anglického jazyka.
Kroužek hry na flétnu a zpěv
Výtvarný kroužek
Sportovní kroužek
Třídy s rozšířenou výukou: Nebyly.
Mateřská škola: Do mateřské školy bylo zapsáno a přijato 13 dětí.

Přehled o výsledcích vzdělávání k 31.8.2012
Ročník
Žáci
celkem
Prospělo
Neprospělo

1.
3

2.
0

3.
2

4.
2

5.
3

celkem
10

3
0

0
0

2
0

2
0

3
0

10
0

4. Učební plány:

Základní škola:
Výuka probíhala podle programu ŠVP Putování školním rokem č.j. 18/07 v následujícím
rozsahu.
1. ročník – 20 hodin týdně
3. ročník – 24 hodin týdně
4. ročník – 26 hodin týdně
5. ročník - 26 hodin týdně

Všechny plány a učební osnovy byly splněny a výuka ve školním roce 20011/2012 byla
ukončena 29. června 2012.

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.
Součástí budovy je i školní jídelna, kterou využívají jak děti z mateřské školy, tak i žáci
základní školy.
V areálu školy je dětské hřiště, u kterého se v průběhu roku odstranily nedostatky a byly
zakoupeny dřevěná skluzavka,nová chaloupka, pérová houpačka a nové pískoviště. Byla
provedena revizní kontrola a dětské hřiště již nyní plně slouží dětem mateřské školy.
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 2011/2012 a z TK.

Září
Výlet do přírody – pozorování změn v přírodě s nástupem podzimu
Říjen
Beseda - Jak se chovám při styku s cizí osobou na ulici

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
Sportovní den - lyžování
Příprava karnevalu
Únor
Karneval
Divadelní představení: Pirátská pohádka
Březen
Návštěva knihovny v Jihlavě
Klokánek – školní kolo
Duben
Návštěva knihovny v Cejli
Velikonoční odpoledne s rodiči
Úklid okolí školy
Rej čarodějů a čarodějnic
Květen
Vycházka do přírody – jaro na zahradě
Chvilky s kouzelníkem
Vycházka do přírody – ekosystém louky
Červen
Šipkovaná – poznáváme přírodu
Školní olympiáda
Dětský den ve škole
Den záchranného systému
Návštěva tvrze Hummer – projekt Ukliďme si svět
Školní výlet – Dinopark - Vyškov
Vycházka do přírody – u rybníka
V průběhu školního roku žáci základní i mateřské školy vystupovali na akcích pořádaných
obecním úřadem.

7. vzdělávání pedagogických pracovníků:

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
Zdeňka Sochorová

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

9. Materiální vybavení školy:

Ve škole v letošním školním roce došlo k částečné modernizaci vybavení mateřské školy
novými stolečky, židličkami a postýlkami.
Vytvořily jsme nové webové stánky, kde jsou uváděny fotografie i informace o činnosti školy
během školního roku.

Dále se nám podařilo vyklidit ostatní prostory školy, zřídit kabinet tělesné výchovy a vybavit
ho základním náčiním. Školu jsme vybavili lyžemi pro začátečníky, které si mohou zapůjčit
nejen žáci, ale i ostatní zájemci.
Během školního roku došlo k pravidelným revizním kontrolám. Zprávy jsou uloženy u
ředitelky školy.
Projekty a soutěže:
1. Škola pokračuje v projektu EU peníze školám tvořením výukových programů. Projekt
pokračuje do roku 2013.
2. Škola je zapojena do soutěže „ Ukliďme si svět“pořádané firmou Elektrowin.
V loňském školním roce se škola umístila na druhém místě v republice a na prvním
místě v kraji Vysočina v kategorii:množství sebraných kilogramů na žáka a na druhém
místě v kraji v kategorii: celkové množství sebraných elektrospotřebičů. Získali jsme
odměnu 12 000,-Kč.
3. Škola je zapojena do soutěže sběru druhotných surovin s panem Popelou pořádanou
firmou A.S.A.

10. Cíle pro další období

Modernizace základní školy – zakoupení nastavitelných lavic a židlí
zakoupení stolečků a postýlek do mateřské školy
vybavení školy modernějším nábytkem
nákup nových hraček
Modernizace školní kuchyně a jídelny – nerezový nábytek
Zakoupení keramické pece
Keramický kroužek pro žáky základní i mateřské školy, ale i
občany obce
Dokončení prací v okolí školy
Revize dětského hřiště
Oprava a nátěr plotu

