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1. Základní údaje o škole
1.1 Škola a školka
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO ZŠ
IZO MŠ
IZO ŠD
IZO ŠJ
identifikátor školy
vedení školy
Kontakt

Základní škola a Mateřská škola
Tochovice
Tochovice 76 262 81 Tochovice
okr. Příbram
příspěvková organizace
71 00 72 02
114 002 223
114 001 111
114 002 231
114 001 120
600 054 730
ředitel:
Mgr. Jiří Sladovník
zástupce ředitele: Bc. Pavla Vitišová
tel. ZŠ: 318 682 754
tel. MŠ: 318 682 709
e-mail: zstochovice@atlas.cz
zsmstochovice@seznam.cz
www.zstochovice.cz

1.2 Zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
Kontakt

1.3 Součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Obec Tochovice
Tochovice 11 262 81 Tochovice
okr. Příbram
tel.: 318 682 760
fax: 318 682 760
e-mail: obecni.urad@tochovice.cz

Kapacita
55
50
40
116
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1.4 Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
2
35
1. stupeň ZŠ
3
35
Školní družina
1
30
x
Školní jídelna
67
Stav k 30. září 2016.

Počet dětí/žáků
na třídu
17,5
11,67
30
x

a) Základní škola
Do prvního ročníku nastoupilo 9 žáků.
Organizace provozu školy: - trojtřídní
I. třída
11 žáků
1. a 3. ročník
tř. učitel
Mgr. J. Sladovník
II. třída
16 žáků
2. a 4. ročník
tř. učitelka Mgr. Z. Zikmundová
III. třída
8 žáků
5. ročník
tř. učitelka P. Léblová
Ostatní vyučující: R. Duchoňová, M. Šounová, Mgr. J. Vostrovská.
b) Školní družina
V provozu školní družiny bylo jedno oddělení.
I. oddělení
30 žáků
1. – 5. ročník

vychovatelka pí. M. Šounová

V zahajovacím výkaze pro školní rok 2015/2016 bylo celkem uvedeno 35 žáků vyučovaných ve
třech třídách, tzn. průměrně 11, 67 žáků na třídu. Škola má schválenu výjimku z počtu žáků.
Dojíždějící žáci:
Do školy dochází kromě místních dětí také žáci z okolních obcí. Jedná se o spádové obce
Hořejany a Chrást. Dále naši školu navštěvují také žáci s trvalým bydlištěm mimo spádové
obce, ale přechodným bydlištěm v Tochovicích či okolních vesnicích.
b) Školní jídelna
Ve školní jídelně se celkem stravovalo 34 žáků ZŠ, 33 dětí z MŠ a 9 zaměstnanců – tj. celkem
76 strávníků.
1.5 Materiálně-technické podmínky školy
Základní škola a Mateřská škola Tochovice, příspěvková organizace působí od 1. 1. 2003 jako
jeden právní subjekt, jehož součástí jsou: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní
jídelna. Je příspěvkovou organizací Obce Tochovice. Škola poskytuje předškolní, základní a
zájmové vzdělávání, zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců.
a) Charakteristika budov školního zařízení
Základní škola
Základní a Mateřská škola Tochovice je školou vesnickou, malotřídní. V letošním školním roce
byla výuka organizována ve třech třídách s pěti postupnými ročníky. Škola se musí několik let
vyrovnávat s klesajícím počtem žáků. Zřizovatel opakovaně povoluje výjimku z nejnižšího
počtu žáků. Školu navštěvují nejen děti z Tochovic, ale i z okolních vesnic (Hořejany, Chrást,
Starosedlský Hrádek, Lisovice a Horčápsko).
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Školní budova je jednopatrová se čtyřmi učebnami. Jejich vybavení se snažíme soustavně
vylepšovat a modernizovat.
Ke běžnému vybavení všech učeben patří hygienické zázemí, posuvné a magnetické tabule,
moderní, výškově nastavitelné lavice a židle, nábytek pro uložení potřeb učitelů a žáků.
Dvě učebny jsou koncipovány také jako počítačové pracovny. V každé z nich mají žáci
k dispozici osm počítačů nebo notebooků propojených do školní internetové sítě, která je
vybavena velkým množstvím výukových programů pro všechny učební předměty. V obou
třídách jsou instalovány interaktivní dataprojektory s promítacími plátny.
Třetí třída, která v odpoledních hodinách slouží školní družině, je vybavena plazmovou televizí
připojenou také do školní internetové sítě. Při vyučování je ji tedy možné používat jako
interaktivní tabuli ovládanou dálkovou myší.
Každá třída je také vybavena kobercem pro relaxační chvilky při vyučování. Pro rozvoj
čtenářských dovedností žáků jsou ve všech učebnách třídní knihovničky, ve kterých se
pravidelně obměňují knihy ze školní knihovny. K relaxačním chvilkám využívají žáci
odpočinkové části tříd opatřené koberci. Učitelské stoly jsou také vybaveny počítači pro práci
s interaktivními tabulemi. Do školní PC sítě je celkově připojeno 21 počítačů, z toho je přímo
pro výuku určeno 19, ostatní užívají učitelé.
Šest let škola nabízí svým žákům a rodičům elektronický informační systém, který jim umožňuje
bezprostřední předávání informací o škole. Systém slouží jako třídní kniha a žákovská knížka.
V uplynulých letech se osvědčil a budeme v jeho používání pokračovat i nadále.
V jedné ze tříd je umístěno piáno, proto slouží jako hudebna nejen našim žákům, ale je i žákům
ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu p. Třemšínem. S touto uměleckou školou naše základní škola
spolupracuje již deset let.
V prvním patře budovy je dále ředitelna a sociální zařízení chlapců. Tělocvična, jídelna, výdejna
stravy, šatna, keramická pracovna, kotelna a sociální zařízení dívek a personálu se nachází
v přízemí.
Jídlo se do školy dováží ze školní kuchyně, která se nachází v budově mateřské školy.
Škola má své vlastní oplocené sportovní hřiště, které se využívá v hodinách tělesné výchovy a
v odpoledním čase i školní družinou.
K budově patří ještě dřevník a uhelna. Škola je vytápěna vlastní kotelnou s automatickým
kotlem na hnědé uhlí.

b) Přehled provedených oprav, prací a modernizací v budově ZŠ a MŠ
Základní škola
1. Během hlavních prázdnin proběhlo bílení chodby před ředitelnou, školní družiny a
kotelny.
2. Modernizovalo se vybavení výdejny jídla v základní škole. Zakoupila se nová myčka
nádobí.
3. Opravily se venkovní omítky budovy.
4. Vyměnilo se čerpadlo vody ve studni a tlaková nádoba na jímání pitné vody v budově.
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1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady

3.11. 2005
3
Předseda: Jarmila Lakomá
Členové: Miroslava Šounová
Dalibor Kubát
Školská rada se schází zpravidla dvakrát až
třikrát ročně. Všech jednání se účastní i ředitel
školy. Rada je tříčlenná.

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
ZŠ
Registrace
Zaměření

IČO: 22 90 41 74
SRPŠ při ZŠ Tochovice
Předseda: Jarmila Lakomá
Pokladník: Petra Štohanzlová
Členové: Michaela Němečková
Iveta Kravarčíková
Lucie Knížková
Posláním neziskové organizace je nejen
spolupráce mezi školou a rodičovskou
veřejností, ale také podpora volnočasových a
mimoškolních aktivit či akcí pro žáky školy.

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Kód
Obor vzdělání
Zařazené třídy
79-01-C/01
Základní škola
1.r. – 5. r.
Škola byla zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT s účinností od 1.1. 2003 podle § 13a
odst. 2 a § 13b odst. 3 a 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů.
2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠVP – ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – č.j.
392/2013/ŘZŠ
3 Přehled pracovníků školy

Zařazené třídy
1. – 5. r.

3.1 Základní údaje o pracovnících školy stav k 1. 9. 2015
Počet pracovníků celkem (fyzických osob)
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ
Pracovní úvazky některých zaměstnanců jsou skládané.

14
6
1
3
1
2
4

3,305
0,873
2,8
0,8
0,813
1,825
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Vyučuje
předměty

Titul, jméno příjmení

Dosažené vzdělání

Aprobace

Mgr. Jiří Sladovník
Mgr. Zdeňka Zikmundová

vysokoškolské
vysokoškolské

učitel 1. st. ZŠ
učitel 1. st. ZŠ

Mgr. Jana Vostrovská
Pavla Léblová
Renata Duchoňová
Miroslava Šounová
Miroslava Šounová
Martina Vondrášková
Bc. Pavla Vitišová
Jaroslava Štěpánková

vysokoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
vysokoškolské
středoškolské

Tv, Ch, Aj
bez aprobace
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
učitelství pro MŠ
TV, Čj
učitelství pro MŠ

M, Čj
Čj,M,Vv,Pr,
Pč
Aj
Čj, M,Vl,Př
Drv, Hv, In
Tv,Pč
ŠD
MŠ
MŚ
MŠ

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

%
65
64
88

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
35 – 45 let

Do 35 let

45 – 55 let

v důchod.
věku

nad 55 let
do důch. věku

Celkem

MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
muži ženy
muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0
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0

0

0

1

1

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Funkce
Ostatní pracovníci
Michaela Buzická
vedoucí školní jídelny, školnice MŠ
Svatava Syblíková
kuchařka
Štěpánka Šimůnková
pomocná kuchařka, školnice ZŠ
Markéta Brychtová
pomocná kuchařka, uklízečka
Pracovní úvazky správních zaměstnanců jsou skládané.

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Počet prvních tříd

Počet dětí přijatých
Z toho počet dětí
Počet odkladů pro
do prvních tříd
starších 6ti let (nástup školní rok 2015/2016
po odkladu)
1
8
2
1
Zápis k povinné školní docházce se konal 22. ledna 2016. Přišlo k němu 9 dětí.
Rodiče dvou z nich podali žádost o odklad začátku povinné školní docházky z důvodu školní
nezralosti svého dítěte. Na základě doporučení z PPP v Příbrami a dětského lékaře bylo
žádostem vyhověno. S srpnu podali dva rodiče žádost o dodatečný zápis svých dětí. Žádostem
bylo vyhověno.
Výuka v 1. ročníku školního roku 2016/2017 byla tedy zahájena s počtem žáků 9.
Pro rodiče předškoláků pořádala škola 21. ledna 2016 „Den otevřených dveří“.
Návštěva předškolních dětí z MŠ ve vyučování v 1. ročníku proběhla také 21. ledna 2016.
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4.2 Výsledky přijímacího řízení víceleté gymnázium
V tomto školním roce nepodali rodiče žádného žáka naší školy přihlášku do nižšího stupně
víceletého gymnázia.

4.3 Přechod žáků 5.ročníku na ZŠ s 2. st.
Počet přestupujících žáků Název školy na kterou přestupují
ZŠ Březnice
8

Počet
3

ZŠ Příbram Březové Hory

1

ZŠ Příbram VIII, Školní

4

4.4 Přechod žáků ostatních ročníků na jinou ZŠ
Počet přestupujících
žáků

3

Název školy na kterou přestupuje

Počet

ZŠ Březnice

1

ZŠ J. A. Komenského Blatná

1

ZŠ Kounice okr. Nymburk

1

Poznámka
žákyně 2. ročníku
přestup k 31.8. 2016
žák 2. ročníku, přestup
k 31. 8. 2016
žák 4. ročníku, přestup
k 31. 8. 2016

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků – stav k 30. 6. 2016
Přehled o prospěchu
Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním
Neprospělo
I.r.
7
0
7
0
II.r.
8
0
8
0
III.r.
4
0
4
0
IV.r.
8
2
6
0
V.r.
8
1
7
0
Celkem
35
3
32
0

Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách za celý školní rok 2015/2016

1. stupeň

Počet
omluvených
hodin
1753

Počet
neomluvených
hodin
0

5.3 Údaje o integrovaných žácích
Ve školním roce 2015 - 2016 byli v naší škole evidováni dva žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami.
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5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu
Zařazení ročníků do tříd podle stavu k 30. 9. 2015
I. třída
II. třída
III. třída

1. a 2. ročník
2. a 4. ročník
5. ročník

Další vyučující:

Mgr. J. Vostrovská
R. Duchoňová
M. Šounová

tř. uč. Mgr. J. Sladovník
tř. uč. Mgr. Z. Zikmundová
tř. uč. P. Léblová

11 žáků
16 žáků
8 žáků

Aj
Drv, Hv, In
Pč, Tv

V průběhu školního roku byl naplňován školní vzdělávací program „Škola typu rodinného
vzdělávání“. K tomu se nám podařilo vytvořit klidné a vstřícné prostředí, ve kterém se žáci
cítili dobře. Od 2. ročníku je mezi povinné předměty zařazena dramatická výchova, která dětem
pomáhá rozvíjet vyjadřovací schopnosti a dovednosti vystupovat na veřejnosti.
V průběhu školního roku jsme do výuky zařazovali projektové dny. Ty umožňují dětem řešit
učební problémy ve skupinách, pomáhat si, připravovat výstupy a prezentace, sebehodnotit se a
v neposlední řadě přinášet i zábavu. Skupiny, ve kterých žáci pracují jsou věkově různorodé a
žáci se v nich učí rozdělovat práci podle věkové náročnosti. Takovou formu práce výborně
umožňuje prostředí malotřídní školy.
V uplynulém školním roce jsme projektové metody využili při celoškolních projektových
dnech: „Podzim v sadě a na zahradě“, „Chráníme si svůj život“, „Pekelná škola“, „Slavíme
masopust“, „Zdravý životní styl“, „Rybářská škola“, „Pojďme do přírody“ a „Putování za
tajemným rysem“.
Celým školním rokem prostupovaly projekty „Recyklohraní“ a „Celá škola hraje divadlo“.
V prvním z nich jsme naplňovaly úkoly ekologické výchovy a ve druhém výchovy dramatické.
V obou oblastech se daří škole dosahovat výborných výsledků.
Kvalitu výchovně vzdělávací práce sledovalo vedení při hospitačních činnostech.
Bylo zjištěno, že plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce je u všech
vyučujících promyšlená. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich
osobní tempo. Učitelé s dětmi pracují skupinově i individuálně. Zvolené metody a formy práce
nechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování a možnost volby.
Pro splnění zadávaných úkolů je žákům poskytován přiměřený časový prostor. V případě
nižšího zájmu nebo koncentrace pozornosti se zařazují relaxační chvilky. Kvalitu výchovněvzdělávací práce příznivě ovlivňuje laskavý a vstřícný přístup pedagogů.
Specifická je pro naši školu práce ve třídách se dvěma i více ročníky. K jejímu zvládnutí volí
učitelé systém dohodnutých pravidel jednání, chování a komunikace. Ten musí být všemi členy
kolektivu respektován a dodržován, aby bylo možné dosáhnout vzdělávacích cílů.
Podklady pro hodnocení žákovské práce získávali pedagogové ústním a písemným zkoušením,
praktickým předváděním činností. Aktivně také pracovali se žákovským portfoliem. Žáci byli
vedeni k vlastní analýze chyb a pravidelně jednou za dva měsíce k hodnocení svých
dovedností. S takto získanými informacemi učitelé pracovali ve vyučovacích hodinách.
V průběhu celého školního roku pedagogové ve své práci zachovávali a propagovali kladné,
tradiční hodnoty ve vzdělávání, kterými jsou dobrá kázeň žáků, respektování žákovské
individuality, spolupráce s rodiči a otevřenost veřejnosti při předávání informací. Jsou to vše
časem ověřené hodnoty, na kterých staví škola své celkové koncepční záměry.
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5.4.1 Oblast minimální prevence násilí a šikanování mezi žáky
Škola má vypracovaný minimální program prevence, který vytvořila paní učitelka M. Šounová
– školní koordinátor prevence. Dokument je každoročně aktualizován.
Našim žákům v něm nabízíme širokou nabídku zájmových útvarů pro smysluplné naplnění
jejich volného času v odpoledních hodinách. Vedle této činnosti jsme rodičům a jejich dětem
v uplynulém školním roce nabídli další společné aktivity, kterými byly večery keramické
tvorby, poznávací a kulturní výlety, společné tvoření vánočních a velikonočních dekorací pro
školní jarmarky a večerní cvičení pro ženy.
V oblasti prevence celoročně systematicky působíme na utváření správných morálně volních
vlastností žáků, vedeme je k úctě ke starším osobám i úctě ke svým vrstevníkům.
Aktivity pořádané v programu minimální prevence ukazují žákům směr účelného a
smysluplného plánování a organizování volného času.
Jedenáct let spolupracujeme se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. Žáci se učí hře na
flétnu pod vedením pana učitele A. Tomáška.
Nezapomínáme ani na charitativní pomoc. Zorganizovali jsme pět sbírek pro fondy „Život
dětem“, „Sidus“, „Chrpa“ a „Pomozte dětem“.
Velice smysluplná je naše práce určená seniorům. Škole se v uplynulém školním roce podařilo
získat finanční příspěvek 15 000 Kč z nadačního fondu společnosti AVAST. Účelem tohoto
fondu je podporovat činnosti k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti nějakým způsobem
znevýhodněni. My jsme tento finanční obnos získali k realizaci projektu „Děti hrají
důchodcům“. V jeho rámci žáci připravili dramatizaci pohádky „Šípková Růženka“ a tu pak
předvedli v domovech seniorů v Rožmitále p. Třemšínem, Dobříši a Sedlčanech. Ve všech
navštívených zařízeních žáci sklidili velký úspěch a poděkování. Pochopili, že svojí prací
mohou působit radost ostatním lidem, učili se lásce o a úctě ke starší generaci.
Každá cesta za seniory byla navíc spojena s návštěvou kulturních památek v okolí navštívených
sociálních zařízení. Žáci si prohlídli expozice muzeí v Rožmitále pod Třemšínem a Sedlčanech,
navštívili zámek na Dobříši. Nenásilnou formou se seznámili s památkami našeho regionu.
V průběhu školního roku nebyl zaznamenán žádný případ šikanování nebo jiného nežádoucího
chování žáků mezi sebou.
5.4.1.1 Zájmové útvary
Na začátku školního roku jsme žákům nabídli pro rozvoj jejich zájmů v mimo
vyučování 8 zájmových útvarů. Kroužky zahájily svoji činnost od měsíce října. V odpoledních
hodinách probíhala pro zájemce také výuka náboženství. Vedla ji paní Bc. L. Lacinová.
Přehled zájmových útvarů ve školním roce 2015/2016
Den
úterý
úterý
středa
středa

Čas
13.00 – 13.45
13.00 – 13.45
13.00 – 13.45
7.00 – 7.45

Název kroužku
Anglický jazyk
Přírodovědný kr.
Keramický kr.

Vedoucí

Sportovní kroužek

Mgr. J. Sladovník

12

19
10

Mgr. J. Vostrovská

Mgr. J. Sladovník
Mgr.Z.Zikmundová

čtvrtek

13.00 – 13.45

Výtvarný kr.

Mgr.Z.Zikmundová

čtvrtek

13.00 – 13.45

P. Léblová

středa

14.00 – 14.45

pátek

7.00 – 7.45

Dopravní kroužek
Náboženství
Dramatický kr.

Počet žáků
12
8
10

Bc. L. Lacinová

4

R. Duchoňová

18
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5.4.1.2 Škola v přírodě
Ozdravný pobyt žáků ve škole v přírodě se konal od 16. do 20. května v rekreačním zařízení
KODREA v Nových Hutích na Šumavě. Zúčastnilo se ho 29 žáků ZŠ a 12 dětí z MŠ.
V průběhu týdne prožitého v přírodě žáci plnili úkoly environmentálního projektu „Putování za
tajemným rysem“. Seznamovali se při jeho realizaci se šumavskou přírodou, s důsledky
kůrovcové kalamity, s principy ochrany přírody a zásadami chování lidí v národním parku.
Navštívili informační centrum v Borových Ladech a Chalupskou slať. Na turistických
vycházkách se vypravili do okolí Nových Hutí. Navštívili sportovní areál na Zadově a došli až
na Horskou Kvildu, kde si prohlédli exponáty místního muzea Šumavy.
Pobyt přispěl také ke stmelení žákovského kolektivu malotřídní školy.
5.4.2 Oblast sportovní, dopravní a zdravotní výchovy
Ke sportovnímu vyžití slouží našim žákům tělocvična a venkovní hřiště. Plně jich využíváme
v hodinách tělesné výchovy a k pohybovým aktivitám školní družiny. Tělocvična je sice menší,
ale je vybavena veškerým potřebným sportovním nářadím. Venkovní sportoviště je tvořeno
antukovým hřištěm a pískovým doskočištěm s rozběhovou dráhou pro skok daleký.
Ve svém školním vzdělávacím programu má škola zařazen pravidelný plavecký výcvik. Ve
školním roce 2015/2016 se konal od 4. 2. do 14. 4. 2016 ve Středisku plavecké výuky při
Sportovním zařízení města Příbrami (Aquapark). Zúčastnilo se ho celkem 30 žáků ZŠ a 14 dětí
z MŠ.
Letos, stejně jako v minulých letech, jsme při naplňování cílů dopravní výchovy spolupracovali
s Autoklubem v Příbrami. Přímo ve škole v měsíci březnu proběhla výuka dopravních předpisů
v rozsahu dvou vyučovacích hodin pro každý postupný ročník. Vyučování řídil učitel
zmiňovaného autoklubu. V květnu se všichni žáci zúčastnili jízd zručnosti na dopravním hřišti
v Příbrami. Čtvrťáci zde skládali zkoušky pro získání průkazu mladého cyklisty.
Škola organizuje pro zájemce dopravní kroužek. Zde si žáci pod vedením paní učitelky P.
Léblové rozšiřují a prohlubují své znalosti z dopravní výchovy. Zároveň se zde připravují
k účasti v okresní soutěži mladých cyklistů. V ní naši žáci již několik let dosahují výborných
výsledků. V loňském školním roce se družstvu z naší školy podařilo obsadit nádherné druhé
místo.
Během školního roku se uskutečnily následující aktivity se sportovním, dopravním nebo
zdravotním zaměřením:
Datum

Název akce

,,Chráníme si svůj život“ – školní
projekt
4. 2. – 14.4. Plavecký výcvik 1. – 5. r.
5. 14. 2015

Odpovídá

Místo konání

všichni učitelé ZŠ

ZŠ Tochovice

M. Šounová

Aquapark Příbram
ZŠ Tochovice
ZŠ Tochovice

2016
16. 3. 2016
31. 3. 2016

„Zdravý životní styl“ – školní projekt

P. Léblová

Výuka pravidel silničního provozu

P. Léblová, zástupce
Autoklubu Příbram

11. 5. 2016

Okresní soutěž mladých cyklistů

P. Léblová

Jízdy zručnosti a výuka pravidel
silničního provozu na dopravním
hřišti
1. 6. 2016 Sportovní dopoledne ke „Dni dětí“

26. 5. 2016

Mgr. Z. Zikmundová,
P. Léblová, F. Stoklasa

Dopravní hřiště
v Příbrami
Dopravní hřiště
v Příbrami

M. Šounová

ZŠ Tochovice
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5.4.3 Oblast kulturně vzdělávací
V průběhu školního roku jsme pro své žáky zajistili několik divadelních představení. Jednou
navštívili Divadlo A. Dvořáka v Příbrami, častěji herecké skupiny přijely přímo do školy a
předvedly zde svá představení. Bylo to z ekonomického hlediska výhodnější.
Podporovali jsme zájem žáků o četbu. Pravidelně jednou měsíčně jsme pořádali v každé třídě
besedy nad vlastní četbou a v dubnu jsme se vydali přímo do březnické knihovny
a besedovali zde nad knihami.
Ve škole vychází každý měsíc žákovský časopis „Tochováček“. Na jeho stránkách
zveřejňujeme žákovské příspěvky, které hodnotí a popisují pořádané školní akce v uplynulém
měsíci. Ředitel školy v úvodním slovu podává nástin aktivit připravovaných na měsíc
následující. Žáci se zde mohou také dočíst o výsledcích, kterých dosáhli v uplynulém měsíci
v celoroční školní sběrové soutěži.
Věnujeme se recitaci a dramatizaci. K pravidelným aktivitám školy patří příprava žáků na
recitační soutěž. Školní kolo se konalo v březnu a začátkem června pak vítězové každé
kategorie vyjeli do Strže u Nové Hutě do Památníku K. Čapka, aby se zúčastnili okrskového
kola. V ní si žáci vedli výborně. Podařilo se jim ve všech třech kategoriích obsadit první místa.
Recitační dovednosti žáků byly rozvíjeny především v předmětu dramatická výchova.
Ten je povinným předmětem od 2. ročníku. Během školního roku v něm žáci nacvičili
dramatizace několika pohádek, které pak s úspěchem předvedli na řadě vystoupení v domovech
důchodců a při akcích pořádaných obcí Tochovice.
V průběhu školního roku se konalo několik školních výletů do nejbližšího okolí Tochovic. Žáci
při nich poznávali kulturní nebo historické zajímavosti regionu. K jejich realizaci byly použity
finanční prostředky z nadačního fondu AVAST, který škola získala pro přípravu svého projektu
„Děti hrají důchodcům“.
Přehled kulturně vzdělávacích akcí:
Datum
9. 10. 2015
16. 10. 2015
19. 11. 2015
28 .11. 2015
1. 12. 2015
4. 12. 2015
17.12. 2015
19.12. 2014
14. 3. 2016

Název akce
Divadelní představení „O třech
čertech“
Prohlídka Památníku A. Dvořáka
na Vysoké
Prohlídka interiérů dobříšského
zámku
Kulturní vystoupení žáků při
rozsvěcování obecního vánočního
stromu
Divadelní představení „Vánoční
příběh“
Mikulášská nadílka a rozsvícení
školního vánočního stromu
Vánoční besídka „O Popelce“ a
vánoční jarmark
Divadelní představení „O veselém
vánočním stromečku“
Školní soutěž „Nejhezčí
velikonoční vajíčko“

Odpovídá
Mgr. J. Sladovník
Mgr. J. Sladovník

Místo konání
ZŠ Tochovice
divadelní sk. Řimbaba
Památník A. Dvořáka
na Vysoké

Mgr. J. Sladovník

Dobříš

všichni vyučující

obec Tochovice

Mgr. J. Sladovník

ZŠ Tochovice

Mgr. J. Sladovník,
R. Duchoňová

ZŠ Tochovice

všichni vyučující
Mgr. J. Sladovník
Mgr. Z. Zikmundová

ZŠ Tochovice
ZŠ Tochovice
ZŠ Tochovice
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11. 4. 2016
31. 3. 2015
15. 4. 2016
15. 4. 2016
18. 5. 2016
20. 5. 2016
10. 6. 2016
17. 6. 2016

Divadelní představení „Cirkusácká
pohádka“
Školní recitační soutěž
Beseda v březnické knihovně
Návštěva filmového představení
„Příběh lesa“
Návštěva Informačního centra
v Borových Ladech a Chalupské
slati
Návštěva Muzea Pootaví ve
Strakonicích
Okrsková recitační soutěž
Návštěva Koněpruských jeskyní

R. Duchoňová
Mgr. J. Sladovník

Divadlo A. Dvořáka v
Příbrami
ZŠ Tochovice
Březnice

Mgr. J. Sladovník

Březnice

P. Léblová

Borová Lada

P. Léblová

Strakonice

R. Duchoňová
Mgr. J. Sladovník

Strž u Dobříše
Koněpruské jeskyně

Mgr. J. Sladovník

5.4.4 Oblast environmentální výchovy
Cílem environmentální výchovy je osvojení si praktických dovedností pro chování a pobyt
v přírodě, při zacházení s přírodou a jejich uplatňování v každodenním životě, v občanském a
pracovním jednání. Naučit žáky uvažovat v souvislostech, odpovědně jednat vůči přírodě a
podílet se na ochraně životního prostředí. Environmentální výchova je preventivním nástrojem
ochrany životního prostředí.
Škola má začleněny principy environmentální výchovy ve svém vzdělávacím programu a
realizuje je nejen jako součást výukových předmětů, ale i formou školních projektů. Máme
vypracovaný systém třídění a recyklace odpadů, přímo ve škole jsou umístěny nádoby na různé
druhy tříděných odpadů.
Roční plán EVVO sestavuje a pravidelně vyhodnocuje ředitel školy, který je koordinátorem
EVVO. Důraz se v něm klade na vytváření kladného vztahu žáků k přírodě, životnímu
prostředí, poznávání regionu a důležitost třídění odpadu.
Letošní školní rok prostupovala soutěž ve sběru plastových víček, hliníku, baterií a
elektrospotřebičů. Byli jsme zapojení do oblastní soutěže „Těžíme hliník z našich domácností“
a celoročního projektu „Recyklohraní“.
Ve zmiňovaném celoročním projektu žáci splnili všechny zadané úkoly, za které dostali body a
mohli je proměnit za odměny z katalogu cen. V letošním roce jsme nakoupili pomůcky pro
přírodovědné pokusnictví. Využijeme je v hodinách přírodovědy, prvouky a při práci
přírodovědného kroužku.
Za celý školní rok se žákům podařilo vytřídit 305 kg
hliníku
102 kg
baterií
140 kg
plastových víček
294 kg
elektro odpadu.
V soutěži „Těžíme hliník z našich domácností“ pořádané OF ČR Votice a ZO ČSOP
EKOCENTRUM Říčany se naše škola umístnila na skvělém 2. místě mezi 45 zapojenými
školami.
Tradicí se u nás stává podzimní sběr kaštanů a žaludů. Pořádáme ho ve spolupráci s Lesy České
republiky. V letošním školním roce se žákům podařilo sebrat 312 kg kaštanů a 196 kg žaludů.
Při naplňování ročního plánu EVVO nezapomínáme na spolupráci s centrem ekologické
výchovy Ochrana fauny ČR v Hrachově. V květnu jsme s ním připravili pro žáky školní projekt
nazvaný „Pojďme do přírody“.
V ročním plánu EVVO byl plánován také pobyt žáků ve škole v přírodě. Konal se v květnu.
Žáci vyjeli na týdenní pobyt do rekreačního zařízení KODREA v Nových Hutích na Šumavě.
12

Školou prostupoval projekt „Putování za tajemným rysem“. Žáci se seznámili s principy
ochrany přírody v Národním parku Šumava, navštívili centrum ekologické výchovy
v Borových Ladech a podívali se na Chalupskou slať. Týdenní pobyt pomohl upevnit školní
kolektiv malotřídní školy. Děti poznávaly šumavskou krajinu, získávaly další informace
týkající se přírodních podmínek ekosystému les.
Během školního roku žáci poznávali také kulturní a historické zajímavosti regionu, ve kterém
žijí. Navštívili Památník Antonína Dvořáka na Vysoké, zámek na Dobříši a Koněpruské
jeskyně. Podívali se také do Muzea Pootaví ve Strakonicích, Planetária v Praze a navštívili
zábavný park „Mirakulum“ v Milovicích.
Akce environmentálního zaměření:
Datum
27. 10. 2015
16. 10. 2015
5. 11. 2015
19. 11. 2015
21. 11. 2015
16. 3. 2016
1. 4. 2016
9. 4. 2016
15. 4. 2016
16. – 20. 5.
2016
18. 5. 2016
20. 5. 2016
17. 6. 2016
18. 6. 2016

Název akce
Školní projekt „Podzim v sadě a na
zahradě“
Návštěva Památníku A. Dvořáka
na Vysoké
Školní projekt „Chráníme si svůj
život“
Návštěva zámku na Dobříši
Návštěva Planetária v Praze
Školní projekt „Zdravý životní
styl“
Školní projekt „Rybářská škola“
Školní projekt „Pojďme do
přírody“
Filmové představení „Příběh lesa“
Škola v přírodě v Nových Hutích
Projekt „Putování za tajemným
rysem“
Návštěva infocentra v Borových
Ladech a Chalupské slati
Návštěva Muzea Pootaví ve
Strakonicích
Školní výlet do Koněpruských
jeskyní
Výlet do zábavného parku
„Mirakulum“

Odpovídá

Místo konání

P. Léblová

Tochovice

Mgr. J. Sladovník

Vysoká

Mgr. J. Sladovník

Tochovice

Mgr. J. Sladovník
Mgr. J. Sladovník

Dobříš
Praha

P. Léblová

ZŠ Tochovice

Mgr. J. Sladovník

Tochovice

Mgr. J. Sladovník

ZŠ Tochovice

Mgr. J. Sladovník

Březnice

P. Léblová

Nové Hutě Šumava

M. Šounová

Borová Lada Šumava

P. Léblová

Strakonice

Mgr. J. Sladovník

Koněpruské jeskyně

Mgr. J. Sladovník

Milovice

5.4.5 Školní družina
K docházce do školní družiny bylo ve školním roce 2015-2016 přihlášeno 30 dětí. Pro
výchovně vzdělávací práci bylo otevřeno jedno oddělení v provozní době 11.45 – 16.00 hodin.
V činnosti družiny se prolínaly aktivity odpočinkové, přírodovědné, branné, sportovní,
pracovně-technické a estetické. Své místo v denním programu měla i pravidelná příprava žáků
na vyučování. Ke sportovním činnostem bylo využíváno školní hřiště a tělocvična.
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5.4.6 Školní projekty uskutečněné v průběhu školního roku – realizace průřezových témat
Datum

Název projektu

Realizovaná
průřezová témata
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Multikulturní výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Multikulturní výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Multikulturní výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Multikulturní výchova
Mediální výchova

27. 10. 2015 Podzim v sadě a na zahradě
5. 11. 2015 Chráníme si svůj život
4. 12. 2015 Pekelná škola
22. 12. 2015 Vánoční zvyky a tradice
26. 2. 2016 Slavíme masopust
16. 3. 2016 Zdravý životní styl
1. 4. 2016 Rybářská školy
9. 5. 2016 Pojďme do přírody
16. – 20. 5. 2016

Putování za tajemným rysem

celoroční

Recyklohraní

celoroční

Celá škola hraje divadlo

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se zúčastnili pracovníci ZŠ :

Pracovník

Termín

P. Léblová

21. 9. 2015

Mgr. J. Sladovník

7. 10. 2015

Mgr. J. Sladovník

13. 10. 2015

Mgr. J. Sladovník

2. 12. 2015

Mgr. J. Sladovník

3. 2. 2016

Mgr. J. Sladovník

15. 3. 2016

Mgr. J. Sladovník

8. 4. 2016

Mgr. J. Sladovník

20. 4. 2016

Mgr. J. Sladovník

3. 6. 2016

Název akce

Zařízení

VISK. územní
Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností žáků 1.st.
pracoviště Příbram
Koncepce a strategie rozvoje školy, projektové řízení VISK územní
školy
pracoviště Příbram
VISK územní
BOZP pro vedoucí pracovníky
pracoviště Příbram
VISK územní
Řízení vzdělávání a autoevaluace vzdělávání
pracoviště Příbram
P. Zeman, Jidř.
Novely právních předpisů
Hradec
Školská legislativa – aktuální změny – pracovní VISK územní
právo
pracoviště Příbram
Školská legislativa – právní úpravy tzv.
VISK územní
společného vzdělávání
pracoviště Příbram
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
VISK územní
potřebami v praxi ZŠ
pracoviště Příbram
NIDV Praha
Společné vzdělávání a OP VVV
Senovážné nám. 25

Cena
700
750
700
750
500
850
850
850
0
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7. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti
7.1 Účast žáků v soutěžích
Název soutěže
Matematický klokan
Výtvarná soutěž „Koloběh života – písmo současnosti a
minulosti“
Výtvarná soutěž „Den s královnou Johankou a Fabiánem
brdských lesů pánem“
Okrsková cyklistická soutěž
Okrsková recitační soutěž ve Strži u Dobříše
Celorepubliková soutěž “Recyklohraní“
Soutěž ve sběru hliníku „Těžíme hliník z našich domácností“
OF ČR Votice a ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

4.3.2016

Umístění
bez umístění

květen 2016

bez umístnění 5

červen 2016

čestné uznání

Datum

11. 5. 2016 2. místo
10. 6. 2016 3 x 1. místo
celý školní
rok
místo v regionu
celý školní 2.
Táborska a
rok
Příbramska

Počet žáků
28

6
4
3
35
35

7.2.1 Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s jinými organizacemi
Snažíme se spolupracovat s rodiči a všemi, kterým záleží na zdravém vývoji našich žáků a dobré přípravě
pro jejich další život i společenské uplatnění.
Naši školu směřujeme k co největší otevřenosti vůči dětem, rodičům i veřejnosti. Klidné, příjemné
prostředí, které v naší škole vytváříme je vhodné k úspěšnému plnění výchovných a vzdělávacích cílů
školy. Jde nám o to, abychom naši činnost směřovali k celkové široké otevřenosti školy vůči veřejnosti.
Vedení školy v průběhu roku úzce spolupracovalo s výborem SRPŠ. Na pravidelných schůzkách se
připravoval plán aktivit na každé půlroční období. Spolupráce s rodiči spočívala zejména v přípravě a
organizaci poznávacích výletů, tvorbě vánočních a velikonočních dekorací pro školní jarmarky, nákupu
sešitů a přípravě školy v přírodě.
V listopadu a červnu jsme společně s radou SRPŠ připravili dva víkendové výlety pro žáky a rodiče. První
byl do Prahy, kde jsme se navštívili Technické muzeum a Divadlo Spejbla a Hurvínka, druhý se konal v
červnu a podívali jsme se do zábavného parku „Mirákulum“. Obě akce byly velmi zdařilé. Přispěly
k vytváření neformálních vztahů mezi školou a rodiči.
Snažíme se podávat informace o našem snažení i výsledcích prostřednictvím obecního Zpravodaje,
školního časopisu Tochováčku a jiných prezentací školy na různých akcích.
Školní časopis Tochováček vycházel každý měsíc. Žáci v něm formou krátkých zpráv informovali
veřejnost o realizovaných školních aktivitách. Všechna čísla byla zveřejňována na školních webových
stránkách, které také veřejnost informují o školní práci. Škola má svůj elektronický informační systém pro
rodiče i žáky. Ten plní úlohu elektronické žákovské knížky a třídní knihy.
Abychom naplňovali náš záměr otevřenosti školy tochovické veřejnosti, propůjčovala škola dvakrát
v týdnu tělocvičnu TJ Tochovice ke cvičení žen.
Také večerní keramická tvorba, která probíhala každou středu, přilákala do školy řadu tochovických
rodáků. Vedla ji od 18 do 20 hodin paní učitelka Miroslava Šounová. Lidé si zvykli přijít do školní
keramické dílny nejen kvůli keramické tvorbě, ale i kvůli možnosti popovídat si a spřátelit se.
K prezentaci školy na veřejnosti již řadu let přispívají dramatická vystoupení, která žáci připravují
v hodinách dramatické výchova a kroužku. Snažíme se o to, aby žáci našli v dramatické výchově zalíbení a
pěkný vztah. Úspěchy našich vystoupení u rodičů i veřejnosti svědčí o tom, že se nám to celkem daří.
V loňském roce žáci připravili dramatizace pohádek „Šípková Růženka“, „Popelka“ a „O neposlušných
princeznách“. S těmito dramatizacemi jsme pak mohli navštívit domovy seniorů a zmiňované pohádky zde
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zahrát. K lepší prezentaci nám pomohla finanční podpora společnosti AVAST, která naší škole věnovala ze
svého nadačního programu 15 000 Kč. Mohli jsme za tyto peníze zajistit dopravu do domovů seniorů.
Navštívili jsme tato zařízení v Sedlčanech, Rožmitále p. Třemšínem a Dobříši.
Tradičně jsme se prezentovali na obecních oslavách začátku adventu a masopustu.
I letos jsme spolupracovali se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, která má v našich prostorách
zřízeno odloučené pracoviště. Pan učitel A. Tomášek vyučoval 5 žáků hře na flétnu. Pod jeho vedením
připravili pro rodiče a tochovickou veřejnost dva koncerty.
Ve školním roce jsme nezapomněli na charitativní činnost. Zorganizovali jsme několik sbírek pro
občanská družení nebo fondy, která pomáhají postiženým, nemocným nebo osamoceným dětem jako je
CHRPA, Fond Sidus a Pomozte dětem.
Jednou měsíčně po celý školní rok vycházel časopis „Tochováček“. Žáci v něm formou krátkých zpráv,
hodnocení a anket informovali rodičovskou i širší občanskou veřejnost o všech aktivitách pořádaných ve
škole. Tochováček je vydáván už čtyři a půl roku a je nedílnou součástí školního dění. Jeho jednotlivá
čísla jsou zveřejňována na školních webových stránkách a odráží se v nich školní práce za uplynulý měsíc.
O dění ve škole byla veřejnost také informována prostřednictvím Obecního zpravodaje.
Velmi dobrou ukázkou školní práce je výzdoba všech prostor školy, která reaguje na proměny přírody
v průběhu roku a společenské události. Rodiče a ostatní návštěvníci školy si mohou prohlédnout žákovské
práce vytvořené v hodinách výtvarné výchovy nebo výtvarného kroužku. Zásluhu na příjemném estetickém
vzhledu budovy mají paní učitelky Mgr. Zdeňka Zikmundová a Miroslava Šounová.

7.2.2 Výčet aktivit organizovaných školou ve školním roce 2015/2016 pro veřejnost nebo ve
spolupráci se sdružením rodičů či obcí:
Datum
Název akce
Ve spolupráci
16. 10. 2015

23. 10. 2015
19. 11. 2015
21. 11. 2015
24. 11. 2015
28. 11. 2015

Vystoupení dětského souboru školy v domově seniorů
v Rožmitál p. Třemšínem s dramatizací pohádky „Šípková
Růženka“
Vystoupení dětského souboru školy v domově seniorů
v Sedlčanech s dramatizací pohádky „Šípková Růženka“
Vystoupení dětského souboru školy v domově seniorů na
Dobříši s dramatizací pohádky „Šípková Růženka“
Výlet rodičů a žáků do Prahy – návštěva Planetária a Divadla
Spejbla a Hurvínka
Společné tvoření rodičů a dětí dekorací na vánoční jarmark
Kulturní vystoupení žáků při rozsvícení obecního vánočního
stromu s pásmem „Je tu advent“

14. 12. 2015

Vánoční koncert ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem

17. 12. 2015

Vánoční besídka – dramatizace pohádky „O Popelce“ a
jarmark
Den otevřených dveří v ZŠ
Vystoupení dětského souboru školy s hudebním pořadem
„Tančíme a zpíváme“ při slavnostním předávání opravené
střechy školy
Tvoření velikonočních dekorací pro jarmark
Velikonoční jarmark
Vystoupení žáků na školní besídce pro rodiče s dramatizací
pohádky ,,O neposlušných princeznách“
Výlet rodičů a žáků do zábavného parku „Mirákulum“
Koncert ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem pobočky
Tochovice

20. 1. 2016
4. 3. 2016

17. 3. 2016
22. – 23. 3. 2016

16. 6. 2016
18. 6. 2016
20. 6. 2016

Domov seniorů Rožmitál
p. Třemšínem
Domov seniorů Sedlčany
Domov seniorů Dobříš
SRPŠ
SRPŠ
OÚ Tochovice
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál
p. Třemšínem
SRPŠ
OÚ Tochovice
SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
SRPŠ
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál
p. Třemšínem
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a jinými
kontrolními orgány
Komentář:
Okresní správa sociálního zabezpečení v Příbrami provedla 4. 5. 2016 kontrolu plnění
povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a důchodového pojištění za období
1. 5. 2013 až 31. 3. 2016.
Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a škole nebyla uložena žádná opatření
k nápravě.
Ve školním roce 2015/2016 neproběhla v ZŠ a MŠ Tochovice inspekční činnost ČŠI.
9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015 a vypracovala je paní M. Režová účetní příspěvkové
organizace.

Výsledky celkového hospodaření ZŠ a MŠ Tochovice v roce 2015

Rekapitulace
Příjmy
Příspěvek od rodičů
Obědy od žáků
Obědy od zaměstnanců
Dar Avast
Škola v přírodě
Jiné výnosy ZŠ
Jiné výnosy MŠ
Dar OS Slůňata
Dotace obec
Dotace kraj
Celkem
Příloha:

59 750,00
302 315,00
43 378,00
17 000,00
68 000,00
106 471,00
50 488,00
40 000,00
667 000,00
4 211 836,00
5 566 238,00

Vydání
Základní škola z obce
Mateřská škola z obce
Školní jídelna z obce
Základní škola z kraje
Mateřská škola z kraje
Školní jídelna z kraje
Potraviny

Celkem :

403 480,23
508 480,67
94 334,59
2 207 778,00
1 468 070,00
535 988,00
345 956,95

5 564 088,44

Výroční zpráva MŠ Tochovice

V Tochovicích

22. 9. 2016

Projednáno na pedagogické radě dne:

26. 8. 2016

Schváleno školskou radou dne:

30. 8. 2016

Vypracoval:
Mgr. Jiří Sladovník
ředitel školy
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