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Úvod
Základní škola
V tomto školním roce začala pracovat naše škola jako trojtřídní s pěti postupnými ročníky
v počtu 58 žáků, během měsíce října přestoupili na naši školu dva žáci což znamenalo posun
na celkový počet 60 žáků.
Ve škole působí stabilizovaný pedagogický sbor z minulých let.
Přidělení tříd:
I. třída: 1. – Mgr. Helena Bajtlová
částečná výuka p.uč. Petra Flodrmanová
II. třída: 2. a 3. ročník – Mgr. Věra Štencová
3. ročník výuka – p.uč. Karmen Novotná
III. třída: 4. a 5. ročník - Mgr. Blanka Holoubková
5. ročník - p.uč. Hana Bajerová

I v letošním školním roce došlo ve škole ke stavebním úpravám a k nákupu školního nábytku.
Veškeré chodby byly vymalovány, došlo k obložení stěn jedné šatny. Jedna třída byla
vybavena novými zářivkovými svítidly a stropem, který by měl zabránit úniku tepla a
položeno nové lino. Dvě třídy byly vybaveny novým kobercem. Byl dokoupen chybějící
školní nábytek – takže v současné době jsou všechny třídy zcela vybaveny novým nábytkem.
V letošním roce pokračovala pro naše žáky, ale i zájemce z okolních MŠ - logopedická
náprava - p.uč. Karmen Novotná.
Jako nadstandardní prvek k výuce v naší škole zařazujeme přípravu předškoláků, která
probíhala v naší základní škole a byla zaměřena především na seznámení s prostředím.
Jednalo se o výuku, která směřovala k odstranění nedostatků, které se objevovaly v minulých
letech u prvňáků, přímým zaměřením se na výuku a zlepšení těchto prvků, práce na PC –
výukové programy pro předškoláky. Do naší školy docházely děti z okolních MŠ 1 x za 14
dní na dvě hodiny – vedení Mgr. Věra Štencová.
Další aktivity jsou vyjmenovány v kapitole 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti.

Školní družina
Do školní družiny bylo přijato 60 žáků a pracovala ve dvou odděleních. První oddělení je
standardní – vede jej paní vychovatelka Hana Vlková a svou pracovnu mají v DK, kam
odchází po obědě. Děti pěkně spolupracují, nejsou výrazné kázeňské problémy. Činnost je
zaměřena na vytváření lepších vztahů mezi dětmi, na zkvalitňování úrovně estetické a
pracovní výchovy, na využití pohybových aktivit v tělocvičně a na školním hřišti. Náplň
činnosti je pro děti přitažlivá.
Druhé oddělení družiny vedly p. učitelky a jeho činnost je zaměřena na zájmy žáků.

Činnosti 2. odd. se mohou zúčastnit i žáci nepřihlášení do školní družiny,
pokud zde není plný počet žáků. Obě oddělení koordinují svou činnost tak, aby umožňovala
žákům účast na všech formách zájmových aktivit.
V rámci 2. oddělení školní družiny mohou žáci rozvíjet své schopnosti a záliby v zájmových
kroužcích:
Zdravotní kroužek - p.uč. Novotná
Žáci zde získávají znalosti ze zdravovědy a učí se ošetřit drobná poranění, přivolat pomoc a
poskytnout první pomoc – své znalosti si každoročně ověřují na Soutěži zdravotních hlídek
v MB.
Hra na zobcovou flétnu – Mgr.. Bajtlová
Malé flétnistky svůj um předvádí na kulturních akcích pořádaných školou a obecním úřadem
Katusice.
Všeználek – Mgr. Štencová
Děti si odnáší do života krásný vztah k přírodě, lidem, věcem. O prázdninách odjelo 60 žáků
s paní učitelkou a svým Všeználkem na tábor.
Anglická jazyk – p.uč. Bajerová
pro žáky 2. ročníku – je zaměřen na lehký nástup klasifikace ve třetím ročníku, přípravu dětí
na nový předmět a získání základních znalostí.
Mladý myslivec – p. Jíra, Mgr. Bajtlová
Učí poznávat, chránit a milovat přírodu a zvěř.

1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
Název školy

Základní škola Katusice, okres Mladá
Boleslav
Náměstí Budovatelů 39, 294 25 Katusice
příspěvková organizace od 1.1.2003
710 108 07
102 326 584
600049027
ředitelka : Mgr. Helena Bajtlová
zástupkyně ředitelky: Karmen Novotná
tel.:326 394 146
e-mail: zskatusice@centrum.cz

Adresa školy
Právní forma
IČO
IZO
Identifikátor školy
Vedení školy
Kontakt

1.2 Zřizovatel
Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
Kontakt
1.3 Součásti školy
Základní škola
Školní družina

Obec Katusice
Nám. Budovatelů 4, Katusice 294 25
tel.: 326 394 312
e-mail : urad@obec-katusice.cz
Počet tříd/oddělení
3
2

1.4 Materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
Odborné pracovny
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení
Žákovský nábytek

Počet žáků/dětí
60
60

kapacita
75
75

5 tříd, 1 třída družiny
Pc-učebna
Školní zahrada, obecní hřiště, dětské hřiště
Tělocvična v místním KD
výškově stavitelné školní lavice a nové
židličky.
- dostatečné

Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
- standardní
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
16 počítačů PC učebna, 5 počítačů ostatní
technikou
učebny, 3 x notebook, 4 interaktivní tabule
1.5 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt

1.1.2006
3
Karmen Novotná – předsedkyně školské rady

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Kód
Obor vzdělání
Poznámky
79-01-C/01

Základní škola

RVP

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - „ Škola spokojených dětí“
platnost od 3.9.2007, včetně dodatků

Zařazené ročníky
1.,2.,3.,4.,5.

Zařazené ročníky
1.,2.,3.,4.,5.

3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet provozních zaměstnanců ZŠ

přepočteno
7,15
4,91
1,24
1

8
5
3
1

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
ZŠ
Pedagogičtí
pracovníci
1
2
3
4
5
6
ŠD
Pedagogičtí
pracovníci
1
2
3

Funkce
ředitelka
Mgr. Helena Bajtlová
učitelka
Mgr. Blanka Holoubková
učitelka
Mgr.Věra Štencová
učitelka
Hana Bajerová
učitelka- zástupkyně
Karmen Novotná
učitelka
Petra Flodrmanová

Funkce
vedoucí vychovatelka
Karmen Novotná
vychovatelka
Hana Vlková
vychovatelka
Petra Flodrmanová

Roků
ped.praxe

Stupeň
vzdělání

Aprobace

22

VŠ

Učitelství 1.stupeň ZŠ

42

VŠ

Učitelství 1.stupeň ZŠ

18

VŠ

Učitelství 1. stupeň ZŠ

35

SŠ

vychovatelství

17

SŠ

vychovatelství

2

SŠ

vychovatelství

Roků
ped.praxe

Stupeň
vzdělání

Aprobace

17

SŚ

vychovatelství

2

SŚ

2

SŚ

vychovatelství

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
v důchod.
do důchod. věku věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

1

0

3

0

2

0

0

0

1

0

7

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
ZŠ
1

Funkce
školnice, topička – Helena Macounová - vyučena

4. Zápis k povinné školní docházce 15.1.2014
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

1

18

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup
po odkladu)
1

počet odkladů

5

Skutečně k 1.9. nastoupilo do 1. ročníku: 25 žáků
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu všech žáků
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
celkem

Počet
žáků
18
15
11
9
9
62

Prospělo Prospělo
s vyznamenáním
1
16
5
10
5
6
7
2
5
4
23
38

Neprospělo

Dodatečný
odklad
0
x
x
x
x
0

1
0
0
0
0
1

Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0

Přehled o chování všech žáků
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet
žáků
18
15
11
9
9
62

Pochvaly
TU
-

Pochvaly
ŘŠ
1
-

Napomenutí Důtky TU
1
-

-

Důtky ŘŠ 2 z
chování
1
-

5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Počet neomluvených hodin: 0
5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
S vývojovými poruchami učení a chování

Ročník
4.
5.

Počet žáků
1
2

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola pracuje podle Minimálního preventivního programu - minimalizace šikany.
Sociálně patologickým jevům předcházíme širokou nabídkou volno-časových aktivit a dále
neustálým dohledem nad žáky, čímž zamezíme šíření sociálně patologických jevů.
Ve školním roce 2013-2014 k žádným projevům sociálně patologických jevů nedošlo.
6.1 Prevence nežádoucích jevů
Škola pracuje podle „Minimálního preventivního programu“ - Minimalizace šikany
na jehož základě jsou sledovány tři oblasti:
1. Zvyšování sociální kompetence, posilování komunikačních dovedností, vytváření
pozitivního sociálního klimatu
2. Začlenění žáků do volnočasových aktivit
3. Koordinace aktivit školy, žáků, rodičů a organizací
Naší snahou je v žácích probudit dobré mezilidské vztahy a otevřeně s nimi hovořit o
možných problémech - alkohol, drogy, šikana.
6.2 Poskytování poradenských služeb
Zajišťování vyšetření dětí s podezřením na některou z poruch učení - třídní učitelka.
Spolupráce s PPP a SPC v Mladé Boleslavi.
6.3 Spolupráce se zřizovatelem - obcí Katusice
Obec Katusice finančně zajišťuje provoz naší školy. Vzhledem k neustálému nárůstu počtu
žáků v naší škole jsou prostředky do rekonstrukcí a dalšího vybavení školy značné.
Škola s obcí výborně spolupracuje na kulturních akcích a velmi dobrá je také vzájemná
informovanost.
Spolupráce je na výborné úrovni.
6.4 Spolupráce s PPP a SPC v MB, VISK MB, Službou škole MB, Magistrátem města
MB - odborem školství a odborem péče o dítě a se MŠ Březinka a Katusice a okolními
ZŠ.
Se všemi uvedenými institucemi jsme udržovali pravidelný kontakt oboustranně vedoucí
k získávání informací a řešení problémů.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Mgr. Helena Bajtlová - řízení školy, změny zákonů, školská legislativa, dotace EU,
příprava projektů a využívaní ICT ve výuce
- Nová školská legislativa
- iSET - modul školního testování
Karmen Novotná - iSET - modul školního testování
Hana Vlková - Didaktické hry ve školní družině/ Komunikace, sebepoznání a spolupráce
Petra Flodrmanová - studium Vychovatelství
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
15.1. Zápis – do 1. ročníku 2014-2015
Třídní schůzky: 19.11., 24.4..
Tradiční akce:
Plavání – od 14.10. do 18.11..
Den zvířat – 4.10.
Spaní ve škole – 31.10. Noc duchů
Vynášení Moreny - 20.3.
Spaní ve škole - 31.3.
Ekologie v naší škole:
Celoročně : Sběr starého papíru
Úklid okolí školy
Naučné akce:
2.10. Dopravní hřiště 4. ročník
8.10. Poznávej svůj region: Doksy - loď + Bezděz
23.10. Dobrovice: Auta, auta, autíčka
Knihovna MB
31.10. Zdravá 5 - pořad o zdravé výživě
14.1.. Kytarista
24.-28. 2. Týden tradic: Vánoce, Masopust, Velikonoce, Dožínky, Pouť
31.3. Pojízdné planetárium
1.4. Čtení ve škole: Po stopách detektiva Vrťapky
2.4. Přednáška Ing. Jírová - J.N.Krouský
19.5. Dopravní hřiště 4. ročník
17.6. Obora Březinka
19.6. Kravín Krásná Ves
20.6. Beseda o včelařství - p. Jíra
Soutěže:
30.1. Člověče, nezlob se
Spolupráce s jinými organizacemi:
1.12.. Rozsvěcení vánočního stromu, jarmark
21.12. Vánoční bohoslužba Kovánec – vystoupení flétnistek
22.12. Živý Betlém – vystoupení flétnistek
10.4. Setkání důchodců pořádané OÚ Katusice – vystoupení školních dětí
7.5. Pokládání věnců

7.6. Dětský den v Březince
Pro rodiče a děti:
24.10. Podzimní dílna
4.12. Mikulášská besídka
12.12. Den otevřených dveří + předškoláci
27.3. Jarní dílna
Odpočinkové akce:
3.10. Drakiáda + pohádka Přemůžeme draka
14.10. 4.+5.ročník - výroba šperků v DDM MB
23.10. Divadlo MB - Ferda Mravenec
20.3. Pohádka z našeho statku
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto roce inspekce neproběhla.
10. Vlastní hodnocení školy
Další vlastní hodnocení školy bude provedeno ve školním roce 2015-16.
11. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013
a) příjmy a výdaje - dotace poskytnuté MŠMT – viz. přílohy č.1
b) příjmy a výdaje - dotace OÚ Katusice
-celková poskytnutá dotace od OÚ na provoz - 940.000,- korun
-celkové výnosy 1.047.265,77 korun
-celkové náklady 1.047.164,41 korun
-výsledek hospodaření 101,36 korun
12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola nebyla zapojena.
13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena.
14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Získání finančních prostředků od:
ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantového programu „ Dopravní výchova“ - za účelem
realizace projektu: „ Využívání pozemku školy jako menšího dopravního hřiště a
zintenzivnění výuky s dopravní tématikou na interaktivní technice“ v částce 45.000 korun,
která byla využita na nákup interaktivní tabule.
JOHNSON CONTROLS - z dobrovolnického programu, na kterém se zúčastňují zaměstnanci
JC. v částce 1.000 USD = 19.704 korun, které byly využity na vyčištění pozemku školy a
výmalbu chodeb.

Přílohy:
-příloha číslo 1. – Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu
-příloha číslo 2. – Fotografie z akcí školy

