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Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace
Cejle 116, 58851 Batelov, zs.cejle@seznam.cz , IČO 75022117

Výroční zpráva
o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za
školní rok 2014/2015

V Cejli, 25. 9. 2015

Vypracováno ředitelkou školy Mgr. Ing. Martou Kozdas
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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

Spádový obvod: obce Cejle a Dvorce
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Organizace vyučování ZŠ: málotřídní škola, 1 třída (1.,2. a 4. ročník)
1. r. 4 žáci, 2 dívky
2. r. 4 žáci, 2 dívky
4. r. 3 žáci

Celkem: 1 třída, 11 žáků, 4 dívky

Přehled o výsledcích vzdělávání k 31. 8.2015

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

Žáci

4

4

0

3

0

11

4

4

0

3

0

11

Neprospělo 0

0

0

0

0

0

celkem
Prospělo

MŠ:

1 třída, 28 dětí, 16 dívek

ŠD:

1 oddělení, 11 dětí

Ukončení školní docházky:
Na 2. stupeň základní školy nepřestoupil žádný žák.

Údaje o zápisu pro školní rok 2015/2016:
Do prvního ročníku byli zapsáni 4 žáci z toho 2 dívky. Jednomu žákovi byl doporučen odklad
povinné školní docházky.

Volitelné předměty: nebyly.

Třídy s rozšířenou výukou: nebyly.

Zápis do mateřské školy: Do mateřské školy bylo zapsáno a přijato 6 dětí.
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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
4. ročník - 26 hodin týdně

Všechny plány a ŠVP pro dané ročníky byly splněny a výuka ve školním roce 2014/2015 byla
ukončena 30. června 2015.

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
Mgr. Zdeňka Sochorová

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

1.2 Charakteristika školy
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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. Blanka Urbanová

ředitelka školy (do 30. 6. 2015), učitelka ZŠ (od 1. 7. 2015 do

31. 8. 2015)
Mgr. Ing. Marta Kozdas

ředitelka školy (od 1. 7. 2015)

Mgr. Lenka Volfová

učitelka ZŠ (od 25. 8. 2015)

Mgr. Martin Dvořák

učitel ZŠ, vychovatel ŠD (od 25. 8. 2015)

Radka Berková

učitelka MŠ

Ing. Iveta Fišerová

učitelka MŠ (od 1. 4. 2015 do 31. 7. 2015)

Bc. Gabriela Nováková

učitelka MŠ (od 24. 8. 2015)

Iveta Příhodová

učitelka MŠ (do 31. 3. 2015), učitelka ZŠ (od 1. 4. 2015 do 30.

6. 2015), vychovatelka ŠD (do 30. 6. 2015)
Mgr. Jana Brtnická

učitelka ZŠ (do 31. 3. 2015), vychovatelka ŠD (do 31. 3. 2015)
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Jana Šimková

školnice (do 31. 12. 2014)

Eva Trávníková

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

Pavla Chábová

školnice (od 2. 3. 2015)

Martina Fencíková

účetní (do 14. 7. 2015)

Bc. Jana Kovářová

účetní (od 1. 7. 2015)

Ing. Jarmila Kratochvílová

mzdová účetní (od 1. 7. 2015)

Eva Karagiozi

vedoucí školní jídelny a kuchařka

Vzdělání pedagogických pracovníků

Mgr. Blanka Urbanová

vysokoškolské učitelství pro 1. stupeň základní školy

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

Mgr. Jana Brtnická

vysokoškolské učitelství pro 1. stupeň základní školy

Iveta Příhodová

středoškolské nepedagogické, CŽV pedagogické

Radka Berková

středoškolské pedagogické

Ing. Iveta Fišerová

vysokoškolské nepedagogické

Bc. Gabriela Nováková

středoškolské pedagogické, vysokoškolské

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

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.
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4. Přehled zájmových kroužků

Název kroužku

Jméno vedoucího

Hudebně-dramatický

Miloš Jurač

Keramický

Olga Bruzlová

Sportovní

Jana Brtnická

Flétnička

Radka Berková

Taneční

Jitka Podhorská

5. Inspekční činnost
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.
V daném školním roce žádná inspekční činnost neproběhla.

6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
V rámci výchovné činnosti byly uskutečněny např. tyto akce:
- ve spolupráci s obcí kulturní vystoupení dětí MŠ a ZŠ u příležitosti vítání občánků, setkání
cejleckých seniorů, rozsvícení vánočního stromu a MDŽ
- vítání prvňáčků
- mezinárodní den gramotnosti
- oslava Dne čokolády
- návštěva divadla Hugo Fugo a divadla z Dušejova
- drakiáda
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- návštěva ZOO
- Den stromů
- vánoční dílna – keramika
- enkanastika
- Celé Česko čte dětem – čte Milan Řezníček
- divadlo Šikula
- dopis Ježíškovi
- vánoční keramická dílna
- divadlo Fábula
- návštěva Mikuláše a čertů
- vánoční besídka
- hudební a rytmické představení
- zápis žáků do I. třídy
- beseda s Městskou policií
- První pomoc
- exkurze do nemocnice
- akce Bezpečnost na prvním místě
- divadlo Hugo Fugo
- Noc s Andersenem
- plavecký výcvik
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- olympijský víceboj
- den čarodějnic
- den dětí
- exkurze SEPOS
- školní výlet Praha, MŠ – Pohádkový Rokštejn

7. Realizace projektů a soutěží
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
Škola podala žádost o dotaci na konvektomat. Škola s touto žádostí uspěla a dotaci obdržela.
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.
Žáci navštívili výukové programy Zoologické zahrady v Jihlavě.

8. Materiální zabezpečení činnosti školy
Základní škola - prostory:
- 2 prostorné učebny,
- učebna pro výuku tělesné výchovy umístěná mimo budovu školy,
- ředitelna
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- 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

Mateřská škola – prostory:
- 2 prostorné učebny s hernou a ložnicí
- jídelna (společná ze ZŠ)
- školní zahrada vč. dětského hřiště s hracími prvky
Mateřská škola – vybavení:
- vlastní počítač pro potřeby vyučujících
- vybavení pro hry, výuku a odpočinek dětí

Některé aktivity ke zlepšení materiálního zabezpečení činnosti školy
- údržba bylinkového záhonu na školní zahradě k pěstování různých druhů bylin
- podzimní práce na zahradě
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9. Spolupráce školy s rodiči dětí a žáků
V součinnosti s rodiči a za jejich finanční účasti proběhlo dobrovolné preventivní odborné
zdravotnické vyšetření zraku dětí MŠ a žáků ZŠ.
Proběhlo také vyšetření správného fyziologického vývoje dětí rehabilitační pracovnicí resp.
fyzioterapeutkou.

10. Výsledek hospodaření za rok 2014

Hospodaření k 31. 12. 2014
účet Výnosy z činnosti

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

602 výnosy z prodeje služeb

251 166,60

93 612

662 finanční výnosy

144,48

672 výnosy z transferů

2 656 375

648 čerpání fondů

23 310

Výnosy celkem

2 930 996,08

93 612

účet Náklady z činnosti

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

501 spotřeba materiálu

242 659,22

47 450,09

502 spotřeba energie

148 351,88

18 843,73

511 opravy a udržování

104 619,50

1 310

512 cestovné

5 152

3 966

518 ostatní služby

123 139,96

10 545,68

521 mzdové náklady

1 613 826

65 988

524 zákonné sociální pojištění

526 252

21 953

527 zákonné sociální náklady

15 672

315

549 ostatní náklady z činnosti

6 704

551 odpisy dlouhodob. majetku

5 544

558 Náklady z DDM

106 324

12
569 Ostatní finanční náklady

4 998,60

Náklady celkem

2 903 243,16

170 371,50

Výsledek hospodaření

27 752,92

-76 759,50

Výroční zpráva za období 1. 9. 2014 až 30. 6. 2015 byla zpracována na základě podkladů
dostupných v povinné dokumentaci školy, na internetových stránkách školy a na
elektronickém sběru dat MŠMT, podklady pro vypracování výroční zprávy za toto
období nebyly Mgr. Blankou Urbanovou dodány.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 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 4. 1. 2016 a je zveřejněna na
přístupném místě ve škole a uložena u ředitele školy.

