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I. Charakteristika školy  : 

 

 

 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě 

škol. 

 Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu 

v souladu se zásadami humanity a demokracie a poskytuje další výchovy dle 

vzdělávacího programu. 

 Základní škola má pět postupných ročníků ve třech třídách. 

 1. ročník je vyučován samostatně, spojeny jsou ročníky 2. a 3. ve II.třídě, 

4. a 5. ročník ve III. třídě. 

 Vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov  školního 

vzdělávacího  programu pro základní vzdělávání „ Veselá škola „. 

 Škola zřizuje pro žáky odpolední zájmové činnosti, a to např. kroužek výtvar- 

ný, pracovní , taneční , ve ŠD se učí děti všestrannosti. 

 Ředitelka školy stanoví třídní učitele a stanoví pracovní náplň dle 

organizačních směrnic. 

Škola organizuje ozdravné pobyty  dětí ve škole v přírodě,  školní výlety, 

návštěvy divadla, kina a školní akce, související s výchovně vzdělávací 

činností školy. 

 Součástí školy je mateřská škola ( 3 třídy), školní družina ( 1 oddělení), školní 

jídelna při ZŠ a ŠJ při MŠ.  

  

 

                 Materiálně technické zajištění školy 

 
               Škola je velmi dobře vybavena. 

                  Má 3 třídy, které jsou vybaveny nástěnnými pomůckami, přehledy učiva i jinými 

                  pomůckami. 

                  Dle  možností vybavujeme školu novými pomůckami, encyklopediemi . 

                     Jedna třída je uzpůsobena jako čítárna a též jako hudebna. Jedna odborná učebna  

                   je využívána k výuce Vv a Pč. 

                   Do knihovny  jsou podle možností nakupovány nové knihy,  CD nosiče,  

                   DVD. 

                   V každé třídy je televize,  DVD přehrávač a v tomto školním roce se nám podařilo 

                   nainstalovat do každé třídy interaktivní tabuli. V tomto nám sponzorským darem 

                   pomohly Severočeské doly a.s. a také peníze z projektu EU Peníze do škol. 

    

                               Děti využívají při Hv poslech nových CD, zaměřených na poslech hudebních                             

                   nástrojů, lidových písní a také se děti seznamují se životem a díly našich i cizích  

                   hudebních skladatelů. 

                    Děti navštěvují učebnu s počítači v rámci vyučování  v hodinách ICT i v rámci 

                   odpoledních činností.  

                   

                   Při Tv a příznivém počasí děti navštěvují blízké školní hřiště, kde využívají různé     

                  nářadí a náčiní. Během zimy děti navštěvovaly místní Sokolovnu, která se velice 

                  vylepšila a je pro potřeby základní TV vyhovující. Také děti navštívily v rámci 

                 pohybu místní Sportovní halu. 



                  Venkovní školní hřiště se nám zatím proti plánu nepodařilo upra- 

                  vit pro potřeby atletiky. Do budoucna máme tento úkol v plánu. 

 

                   Během školního roku, ( o víkendech), byly vymalovány všechny třídy z estetic- 

                   kých i bezpečnostních důvodů po demontáži stávajících tabulí a instalaci tabu- 

                   lí interaktivních. 

                   Do ŠD byla zakoupena veliká televize, karaoke a děti měly  velikou radost. 

                   ŠD je velmi vkusně  a účelně zařízena. Děti při pobytu v e ŠD vyrábějí spoustu  

                   krásných věcí, zpívají, cvičí, kreslí, tancují a zúčastňují se nejrozmanitějších 

                   soutěží a her. 

                   Při příznivém počasí děti navštěvují nedaleké hřiště, kde využívají spoustu her a 

                   Náčiní. Byly zakoupeny i pěkné míče pro rozvoj obratnosti a zručnosti. 

                    

 

                   Postupně se snažíme vybavovat počítačovou učebnu novými a kvalitnějšími po- 

                   čítači vzhledem k celoplošnému testování žáků 5. ročníku a výuky ICT.           

                   

                      V budově školy je vlastní jídelna, která je vybavena moderním nábytkem. 

                  V letošním roce byly vyměněny záclony, dokoupeny nové sporáky a dokoupeny 

                  potřeby pro stravování vzhledem k vyššímu počtu strávníků. 

                  Byla i vyměněna za pomoci obce dlažba, která byla nevyhovující.  

                   

                  Součástí ZŠ je i MŠ. 

                  Budova MŠ je vzdálena od ZŠ asi 5 minut. 

                  Je dobře vybavena pro potřeby dětí, pro rozvoj pohybových dovedností i  

                  rozumových schopností dětí.  

                  Zahrada v MŠ se stále upravuje, začalo se pracovat i na instalaci nových prolé- 

                  začek a hraček pro  děti. 

                  I v MŠ je vlastní jídelna, kde se stravují všechny děti MŠ. 

                        

Základní údaje o škole 
_________________________ 

 

Název školy je v souladu se zařazením do sítě škol : 

Od 1.9. 2005 máme nový název: Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov. 

 

 

Základní škola Spořice , okres Chomutov 

 

IZO : 102 129 126 

 

 

Škola je umístěna v 1 budově, součástí školy je školní jídelna a školní družina. 

Ve škole jsou 3 učebny pro 3 třídy a 5 postupných  ročníků.. V I. třídě je umístěn 1. ročník, ve 

II. třídě je 2. a 3. postupný  ročník, ve III. třídě je 4. a 5. ročník. 

Jedna odborná učebna je pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti, využívá se hudebna, 

která je součástí  II. třídy.  

Ve škole je dále knihovna, která neslouží pro běžné výpůjčky, ale je zde umístěna spousta 

knih k mimočítankové četbě, knihy pohádek, knihy s přírodní tématikou a pod .Z knihovny je 

možné si půjčovat knihy do výuky nebo pro potřeby učitelek k výuce.  



Půjčovat knihy si děti chodí se ŠD do místní obecní knihovny. Tuto akci jsme zavedli 

vzhledem ke špatnému vztahu dětí ke čtení.  

Do počítačové učebny žáci docházejí hlavně na vyučování ICT nebo po vyučování v rámci 

kroužku výpočetní techniky. 

Jelikož je ICT součástí učebního plánu, používají počítače žáci 4. A 5. ročníku v rámci 

rozvrhu výuky.. 

Podle možností a počasí se děti učí pracovat na školním pozemku za školou. Děti práce baví a 

mají radost z vypěstovaných výpěstků, které mohou o přestávce konzumovat. 

 

 

 

 

 II. Učební plán školy 

 
V tomto školním roce pracovala škola v souladu se Souborem pedagogicko – organizačních 

informací na školní rok 2012 / 2013  takto :  
1.– 5. ročník RVP ZV. 31504 / 2004 – 22.  Veselá škola 

 

 

Pro zájemce, kteří se zabývají kreslením a pracovními činnostmi, byl zřízen pracovní 

kroužek, děti mohly navštěvovat kroužek sportovní   nebo výpočetní techniky. 

Podle potřeb žáků byla organizována náprava a doučování, individuální péče. Všechno však 

nemůže udělat škola. Je potřeba, aby se slabším dětem věnovali i rodiče, což je často 

problém.. 

 

III. Údaje o zaměstnancích 
 

 

Ve školním roce 2012 / /2013 fungovaly ve škole 3 třídy a 5 postupných ročníků. 

V I. třídě ( 1. ročník) vyučovala p.Mgr. Martina Malcová 

 Ve II. třídě (2. a 3. ročník) vyučovala  p.Mgr. Jana Koláčková,  ve III. třídě (4. a 5. ročník) 

vyučovala sl. Mgr. Marcela Mattaschová. 

Ve ŠD pracovala p. Pavla Pincová. 

Na plný úvazek pracovala v kuchyni jako kuchařka p. Zdeňka Fricová. 

Vedoucí jídelny nadále vykonávala na úvazek 0,5 p. Dagmar Fisková . 

Místo uklízečky a domovnice v jedné osobě vykonávala sl. Veronika Matějová 

Ředitelkou školy byla a zůstává p.Mgr. Hana Macalíková. 

Od 1.1. 2003 se stala p. Věra Hanzelínová v  MŠ statutárním zástupcem ředitelky školy a zů- 

stává jím i nadále. 

 

 

 

IV. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků : 

 

 
Počty žáků v jednotlivých třídách : 

 

1. ročník .......      9 žáků 

2. ročník .......      9 žáků 



3. ročník ........    14 žáci 

4. ročník ........    10 žáků 

5. ročník ........    10 žáci 

Celkem  .........     52 žáků 

 

 

 

 

Zameškané hodiny celkem :     4090 

Z toho  

1. pololetí                                  1952 

2. pololetí                                  2138 

- omluvených :                          4090 

- neomluvených :                             0 

- průměr na žáka :                       78,65 

 

 

Vysoký počet zameškaných hodin je asi proto, že děti odjíždějí během roku na ozdravné 

pobyty s rodiči. Dětem je pobyt povolen, ale děti musí zameškanou látku dohonit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled prospěchu a chování 
 

Od září navštěvovaly školu děti ze Spořic. V červnu se přestěhovala do Kovářské  Barbora 

Drakselová, ale školu dokončila ve Spořicích a bude pokračovat v docházce i  nadále.  

 

Kázeňské problémy ve škole nebyly tak závažné, aby se musely řešit důtkami nebo sníženým 

stupněm z chování. 

Rodiče a děti z pátého ročníku se mohli rozhodnout, na jakou školu do Chomutova přejdou. 

Do Chomutova v letošním roce odešlo 10 žáků. 

 

 

Údaje o zařazování dětí do 1. ročníku ZŠ 
 

Zápis do 1. ročníku ZŠ byl organizován dne 8. února 2013 od  11 hodin v družině školy, která 

byla pro tento účel připravena a vyzdobena. 

Zapsáno bylo 10 dětí .  Jednomu chlapci  byl povolen odklad školní docházky o jeden rok  

vzhledem k pomalejšímu tempu práce a malé pozornosti dítěte.  

Zápis prováděly paní učitelky ze ZŠ. Každé dítě obdrželo malý dáreček, který  vyro- 

bili starší žáci školy, včetně omalovánek a obrázků. 

 

 



Údaje o výsledcích kontrol 
 

Pravidelně jsou prováděny kontroly BOZP, hasících přístrojů, elektřiny, inventarizace. 

Během roku jsou odstraňovány závady.  

 Zápisy z kontrol a revizí jsou uloženy  v ředitelně školy. 

Kontrol školy se účastní i pan starosta obce p. Ing Roman Brand a kontrolní  komise obce.  

 

 

 

 V. Údaje o mimoškolních aktivitách 
       

 

  Školní družina  
   Má jedno oddělení, jednu vychovatelku. ŠD navštěvovalo průměrně 30 žáků. 

   Činnost byla zaměřena na ruční práce, pohybové hry, kreslení , pobyt venku. 

   Provoz školní družiny je od 6,00 hodin do 16,00 h .Podle potřeby a požadavků 

   rodičů je možné pracovní dobu upravit. 

 

   Do školní družiny jsou nakupovány hry a hračky v rámci vánočních oslav 

   a děti je vždy obdrží pod stromečkem. 

   Děti vytvářejí různé výrobky a účastní se projektů v rámci práce ve ŠD. 

  

 

Kulturní a výchovně vzdělávací akce školy 

 

Začátek školního roku proběhl ve slavnostním duchu, a to přivítáním nových prv- 

ňáčků. Slavnostního přivítání se zúčastnili i představitelé obce.  Pan starosta 

Ing. Roman Brand a pan místostarosta Jan Kujíček. Děti obdržely malé dárečky. 

Od začátku školního roku se naše škola zúčastnila soutěže ve sběru papíru. 

Škola se účastní již několik let a obsadí vždy nějaké z předních míst. 

V prosinci byly děti naší školy obdařeny balíčky na Mikuláše, věnované školou 

za přispění sponzorů. 

Před vánočními svátky se uskutečnila vánoční besídka s dárky, které byly 

zakoupeny z ušetřených peněz ze sběru a za přispění obecních peněz z rozpočtu 

školy. Každé dítě si odneslo domů svůj dáreček. 

Do ŠD jsme pořídili nové hry a stavebnice. 

V lednu navštívily děti filmové představení v Chomutově v kině Svět, a to 

s názvem „ Velká vánoční jízda „. 

Všem dětem se představení líbilo. 

Ke „ Dni dětí „ byla pro děti uspořádána ze strany vedení školy a všech zaměst- 

nankyň spousta her a zábavy s malými odměnami. Pro nepříznivé počasí si děti nemohly 

opéci vuřty, proto je upekla paní kuchařka v jídelně školy. Děti ale nebyly zklamané, chutnaly 

jim i tak. Všechny hry a soutěže se vzhledem k počasí přesunuly do místní sokolovny. 

V červnu byl uskutečněn týdenní ozdravný pobyt dětí v Penzionu 

„ Chvojkovský mlýn „. Děti byly po všech stránkách spokojené a na nový 

školní rok plánujeme pobyt dětí zopakovat.. 

 

Vybavení školy 

Škola používá učebnice schválené MŠMT, a to většinou z nakladatelství 

Nová škola. 



K učebnicím jsou používány i jiné učebnice na doplnění nebo procvičení učiva. 

Dětem jsou poskytovány učebnice zdarma, jen pracovní sešity dětem hradí 

rodiče. 

Děti využívají při vyučování interaktivní tabuli, CD přehrávače, knihy, počítače a DVD 

přehrávače. 

Pro výuku jsou zakoupeny materiály s různými výukovými programy. 

Další rok spolupracuje naše škola s projektem „ Tvořivá škola „, kde se upřednostňuje 

činnostní učení, které se ve škole čím dál více využívá. 

 

Pitný režim 

Pitný režim je dodržován, všechny děti nosí pití na svačinu. V každé třídě je 

možné si udělat pití podle potřeby dětí. 

Ve ŠD i v jídelně je též pitný režim dodržován. 

 

 

Spolupráce se zřizovatelem 

 

Spolupráce se zřizovatelem je velice dobrá, požadavky ze strany školy jsou vět- 

šinou obcí  akceptovány. 

Větší akcí v tomto školním roce byla výměna tabulí,výměna ventilů na topení a  výměna 

dlažby v kuchyni.  

Do budoucna plánujeme opravu fasády školy a zakoupení nových stolků do 

kreslírny. 

 

             Výroční zpráva o hospodaření 

 
              Zpráva o hospodaření je přílohou výroční zprávy. 

                 Poplatky od dětí nevybíráme , pouze ve školní družině, a to 40,- Kč měsíčně.  

                 Peníze jsou určeny na nákup výtvarného materiálu nebo netradičních materiálů 

                 k výrobě různých předmětů. 

 

                 Výdaje : 

                Plat všech zaměstnanců se řídí vnitřním platovým předpisem . 

 

                 

 

 

 

                    Kriteria pro osobní příplatky : 

 

                   Dodatek k vnitřnímu platovému předpisu : 

                    Pedagogičtí pracovníci : 

1. Včasné a kvalitní plnění základních povinností . 

2. Účast na projektech školy. 

3. Příprava žáků na soutěže podle možností. 

4. Správcovství sbírek , odb. učeben, zápisy z porad, kabinety. 

5. Doučování žáků . 

6. Vedení kroužků v odpoledních hodinách. 

7. Získání sponzorských darů. 

8. Zvýšená aktivita práce, vystupování žáků na akcích obce. 



 

 

Pracovnice jídelny : 

1. Kvalitní plnění prac. povinností. 

2. Získání sponzorských darů. 

3. Zlepšování prac. prostředí. 

4. Za plnění prac. povinností  nad rámec svých povinností – sběr a pod. 

 

 

                           Správní zaměstnanci : 

1. Za plnění prac. úkolů nad rámec svých povinností. 

2. Za kvalitně provedenou práci. 

3. Za práci při snížených podmínkách ( mytí oken, svítidel). 

4. Za plnění mimořádných úkolů- sběr. 

5. Získání sponzorských darů. 

 

 

 

                  Stanovení je platné od 26.8. 2011 

                  Vedlejší prázdniny jsou řešeny formou studijního volna nebo dovolené. 

                  Co se týká vedlejších prázdnin u správních zaměstnanců a ŠJ – je využit §213 ZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     
 

      
 

 

     

 


