Výroční zpráva ZŠ A MŠ LEDČICE,
školní rok 2019-20
Č. j.: 124/20
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

datová schránka
1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt
1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Základní škola a mateřská škola Ledčice,
okres Mělník, příspěvková organizace
Ledčice 179, 277 08 Ledčice
příspěvková organizace/školská právnická
osoba
70 996 598
102 274 541
600047423
ředitel: Mgr. Martina Sypecká
tel.: 315765624, 739631791
MŠ – 604 947 374, ŠJ – 737498778,
ŠD – 605 003 502
e-mail: zsledcice@volny.cz
www.ledcice.cz/škola
fyfmevi
Obec Ledčice
Ledčice 45, 277 08
tel.: 315765513
e-mail: obec@ledcice.cz
Kapacita
50 (od 12. 12. 2019)
80 (od 15. 1. 2020)
50
150 (od 27. 11. 2019)

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
2
33
1. stupeň ZŠ
3
44
Školní družina
2
43
Školní jídelna
x
66
Komentář:

Počet dětí/žáků
na třídu
16,5
14,3
21,5
x

Počet žáků na
pedagoga
16,5
14,3
21,5
x

I. třída – 1. ročník, třídní učitel Mgr. Martina Sypecká
II. třída – 2. a 3. ročník, třídní učitel Mgr. Markéta Vlčková, AP – Ing. Studecká Vendula
III. třída - 4. a 5. ročník, třídní učitel Mgr. Ivana Viktorinová, AP - Tománková Olga, Sirová
Markéta

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
Odborné pracovny, multimediální učebna

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

Sportovní zařízení
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení kabinetů pomůckami.
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

Tři velké kmenové učebny. Školní družina
v podkroví školy.
V každé kmenové třídě je interaktivní tabule,
PC. Žáci mají k dispozici 10 notebooků a 10
tabletů. Všechna zařízení s možností
připojení k internetu. Další 4 notebooky
využívají pedagog. pracovníci. Ve školní
družině je PC a interaktivní tabule. 4 stolní
počítače a 10 tabletů s připojením
k internetu.
Moderní školní zahrada s mnoha herními
prvky, krytým pískovištěm, průlezkami
slouží jako odpočinkový i naučný areál.
Veřejně přístupné hřiště s umělým povrchem
využíváno v hodinách TV. Umělý povrch
nevyhovující – v současné době probíhají
úpravy. Žáci navštěvují nové fotbalové hřiště
v blízkosti školy.
Tělocvičný sálek se sportovním nářadím a
náčiním. Postupně se obnovuje, modernizuje.
Výškově nastavitelné jednomístné lavice +
židle.
V rámci možností se dokupuje nové,
přispívají sponzoři.
Dostačující.
Postupně se obnovuje se.
Počítače pro žáky jsou vyměňovány za
modernější – projekt Šablony II. Další
počítače s připojením na internet jsou
umístěny v ředitelně, MŠ a kanceláři vedoucí
ŠJ a ve školní družině. Z projektu Šablony
zakoupena další interaktivní tabule do 2.
třídy MŠ.

Komentář: Vybavení školy je závislé na množství finančních prostředků.
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady

29. 11. 2005
6

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Kód

Obor vzdělání

Poznámky

Zařazené ročníky

79-01-C/01

Základní škola

RVP

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program (dle RVP ZV, č. j. 31504/2004-22)
Školní vzdělávací program „Moje škola“

1. – 5.

Zařazené ročníky
1. - 5. ročník

3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem

15

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Údaje o pedagogických pracovnících

učitelka-ředitelka

1,0

Roků
ped.praxe
23

učitelka ZŠ
učitelka ZŠ

1,0
1,0

12
5

VŠ
VŠ

učitelka ZŠ

0,55

12

VoŠ Ped

vychovatelka ŠD

0,59

12

VoŠ Ped

vychovatelka ŠD

0,54

7

VŠ

vychovatelka ŠD

0,14

7

SŠ

asistent pedagoga ZŠ
asistent pedagoga ZŠ
asistent pedagoga ZŠ
asistent pedagoga ZŠ
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

0,75
1,0
0,69
0,31
1,00
1,00
1,00

4
14
8
6
27
8
3

SŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SPedŠ
SPedŠ
VŠ

učitelka MŠ

1,00

15

SŠ

Funkce

Úvazek.

Stupeň
vzdělání
VŠ

Aprobace
Učitelství pro II. stupeň a střední
školy, Ch – Rv, Speciální
pedagogika
Speciální pedagogika, VV
Student Učitelství pro II. stupeň a
střední školy, Speciální pedagogika
Předškolní
a
mimoškolní
pedagogika, 5. rokem studium
Učitelství I. stupeň
Předškolní
a
mimoškolní
pedagogika
Studium v oblasti pedagogických
věd - vychovatelství
Studium Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Studium pro asistenty pedagoga
Studium pedagogiky
Studium pro asistenty pedagoga
Studium pro asistenty pedagoga
Střední pedagogická škola
Střední pedagogická škola
UJEP Učitelství pro mateřské školy
Bc.
Předškolní
a
mimoškolní
pedagogika

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelka ŠD

Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelka ŠD

%
75
67
67

%
75
67
67

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Úvazek
1,0
1,0
1,0
1.0
0,4

Funkce
kuchařka
kuchařka
domovník
uklízečka
provozář

Stupeň vzdělání
SOU
SOU
Základní
SOU
SŠ

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

1

12

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

počet odkladů pro
školní rok 2019-20
4

4.2 Výsledky přijímacího řízení
Na víceleté gymnázium byl přijat 1 žák.
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
1. stupeň
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Celkem

Počet
žáků
9
10
8
8
9
44

Přehled o chování
1. stupeň

Prospělo
0
0
0
2
3
5

Prospělo
s vyzn.
9
10
8
6
6
39

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

Žáci s
dostatečnou
0
0
0
0
0
0

Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet žáků Pochvaly
TU
9
9
10
10
8
7
8
8
9
7
44
41

Pochvaly
ŘŠ
0
0
0
0
9
9

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Počet
neomluvených
hodin
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň

Počet
omluvených
hodin
2166

Počet
omluvených
hodin na žáka
49

5.3 Výchovně-vzdělávací proces:
Naše škola je místem, které žáky podporuje a motivuje k učení. Charakter práce podporuje
v dětech možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického
myšlení a schopnost zdravého sebehodnocení. V první řadě je nutné mít školu jako prostředí,
kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní vzdělávací péče,
ale i kde se cítí spokojeně a bezpečně.
Rozvrh hodin odpovídá zásadám psychohygieny. Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
v Roudnici n. L., Mělníku, Litoměřicích, Praze. Informační systém vůči žákům a rodičům –
pravidelné třídní schůzky, konzultace po telefonické domluvě, žákovské knížky a každodenně
aktualizované webové stránky tříd, školní družiny a mateřské školy, je dostačující. Na škole
zřízeno Školní poradenské pracoviště.
Vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem je dostačující.
Využíváme metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování,
objevování, práci s chybou. Podporujeme osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru,
sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Umožňujeme seberealizaci dětí, jejich aktivní a
emoční zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností.
Respektujeme individuální tempo. Využíváme zkušeností žáků, mají příležitosti
k samostatným řečovým projevům, které vedou k rozvoji komunikativních dovedností. Velký
vliv na motivaci žáků má sebehodnocení.
Škola se zapojila do Logické olympiády, projektu „Čtení pomáhá“, 72 hodin Ruku na to!,
Sazka Olympijský víceboj, Záložka do knihy spojuje, Recyklohraní, Ovoce do škol, Dotované
školní mléko.
Od 11. 3. 2020 do 24. 5. 2020 probíhala ve škole distanční výuka vzhledem k pandemii
Covid19.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V letošním školním roce se uskutečnily akce, které zaujaly a bezesporu snížily riziko
negativního chování žáků školy.
Téměř všechny cíle vytyčené MPP se během školního roku 2019/2020 podařilo splnit.
Žáci získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti zdravého životního stylu a získali rovněž
informace v rámci problematiky rizikového chování, včetně jeho následků. Tyto tendence
chceme i nadále posilovat a upevňovat. K tomu je zapotřebí zdařilé spolupráce školy s rodiči i
s širší veřejností a další zapojení do projektů.
V rámci nespecifické prevence se v tomto roce uskutečnilo několik projektů, děti vystupovaly
na akcích pořádané školou, obcí i v blízkém okolí.
Žákům byly nabídnuty zájmové kroužky: taneční kroužek, pohybové hry, doučování,
čtenářský klub, klub zábavné logiky, badatelský klub, klub komunikace v cizím jazyce. V MŠ
výtvarný kroužek, angličtina.
Žáci se zúčastnili rovněž několika kulturních pořadů, které kladně posílili vědomí žáků na
dané téma, velmi oblíbená byla práce s informacemi v hodinách, četba denního tisku a
časopisů, práce s internetem apod.
Problematika prevence sociálně patologických jevů byla náplní vyučovacích předmětů v
rámci mezipředmětových vztahů.
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
pracovník
termín
instituce
název akce
financov
(VŠ/zařízení
studia
ání
pro další
vzdělávání)
Uč. MŠ
8. 10. 2019 Mělník
Pohybové cvičení s využitím ONIV
netradičního náčiní
Vychovatel ŠD
20. 11. 2019 Praha
Informační seminář
AŠSK
k projektu „Sportuj ve škole“
Uč. ZŠ
17. 2. 2020 Roudnice n. Schůzka výchovných
PPP
L.
poradců
Kuchařka, vedoucí
3. 3. 2020
Mělník
Hygienické minimum pro
KHS
školní jídelny
pracovníky ŠJ
Uč. MŠ
7. - 8. 3.
Praha
Stimulační program pro
EU
2020
předškoláky a děti
s odkladem školní docházky
- Maxík
Uč. ZŠ
4. a 7. 5.
webinář
AMOS – soubor
EU
2020
vzdělávacích materiálů pro
1. ročník
Uč. MŠ
7. a 15. 5.
On-line
Textové editory – pokročilé EU
2020
forma
využívání ve školní praxi
Uč. MŠ
4. - 5. 6.
Praha
Diagnostika a rozvoj
EU
2020
schopností dítěte
předškolního věku

8.a Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – ZŠ
10. 10. 2019 – 72 hodin – Ruku na to!
25. 10. 2019 – dopravní hřiště Mělník, praktická i teoretická výuka
9. 11. 2019 – Den otevřených dveří po nákladné rekonstrukci školy
29. 11. 2019 – Mikuláš ve škole
5. 12. 2019 – „Živý Betlém“ – náves Ledčice, rozsvěcení stromečku
19. 12. 2019 - vánoční besídka ZŠ
20. 12. 2019 – bruslení na zimním stadionu Roudnice n. L.
12. 1. 2020 – Tříkrálová sbírka Ledčice
6. 2. 2020 – Země 3000 – výukový program „Myanmar – divoká cesta do barmské říše“,
KaSS
Rce n. L.
15. 2. 2020 – Masopust v Ledčicích
29. 6. 2020 – dopoledne - rozloučení s páťáky
Soutěže
Logická olympiáda
Sportovní soutěže
Sazka Olympijský víceboj
Výtvarné soutěže
Mateřídouška
Dobrovolnické aktivity
72 hodin – Ruku na to!, sběr papíru a elektrospotřebičů
Mezinárodní projekt
Záložka do knihy spojuje školy
Environmentální soutěže
Recyklohraní – sběr baterií, elektrospotřebičů

8.b Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – MŠ
9. 11. 2019 - Den otevřených dveří po nákladné rekonstrukci školy
23. 11.2019 - Vítání občánků
29. 11. 2019 - Čertíci ve školce
5. 12. 2019 - Pásmo říkanek - náves Ledčice, rozsvěcení stromečku
12. 12. 2019 - Senior klub – vystoupení dětí
30. 1. 2020 - Keramika s rodiči

19. 2. 2020 - Keramika s rodiči
29. 6. 2020 - dopoledne - rozloučení s předškoláky
ZŠ A MŠ“
Zakoupení předmětů – nadační fondy – SIDUS
Pravidelně své články uveřejňujeme v místním tisku.
Vánoční výstava – ukázky a prodej dětských prací.
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce nebyla provedena inspekční činnost.
10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019
Celkové výnosy:

9 096 889,74,-

Celkové náklady:

9 092 386,49,-

Výsledek hospodaření:

4 503,25,-

Rekapitulace nákladů 2019
501-spotřeba materiálu
502-spotřeba energie
512-cestovné
518-služby
521-mzdové náklady
524-soc. a zdravotní pojištění
525-jiné soc.pojištění
527-FKSP
551-odpisy dlouhodobého majetku
558-náklady z DDHM
549-ostatní náklady
celkem náklady

743 547,11
167 810,00
1 310,00
292 177,71
5 252 686,00
1 752 143,00
20 298,00
108 676,00
18 226,00
715 398,00
20 114,67
9 092 386,49

Rekapitulace výnosů 2019
602-tržby stravné
648-čerpání fondů
649-ostatní výnosy z činnosti
662-úroky
672-výnosy z transferů
celkem výnosy

542 974,44
62 316,00
59 851,72
163,48
8 431 584,10
9 096 889,74

Rada obce Ledčice schválila dne 25. 2. 2020 účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a
mateřské školy Ledčice, okres Mělník, Ledčice 179 včetně výsledku hospodaření za rok 2019
ve výši + 4 503,25,- a schválila převedení výsledku hospodaření do rezervního fondu
3 503,25,- a do fondu odměn 1 000,-.
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je přihlášena do rozvojového programu Ovoce do škol a Školní mléko.
Žáci jsou zapojeni do mezinárodního vzdělávacího programu RECYKLOHRANÍ.
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nenabízela (nerealizovala) ve školním roce 2019/2020 programy celoživotního učení.
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů

V tomto školním roce škola realizovala projekty financované z cizích zdrojů.
Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3. Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014860. Projekt zahájen k 1. 9. 2019, ukončen bude k 31. 8.
2021.
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V tomto školním roce škola nespolupracovala s odborovými organizacemi ani
s organizacemi zaměstnavatelů, jelikož nejsou ve škole ustanoveny.
Spolupráce s ostatními partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:
- obec Ledčice (sportovní a kulturní akce, materiální a finanční zajištění)
- školská rada
- Myslivecké sdružení Ledčice – Jeviněves (kroužek malých myslivců a ochránců přírody),
MS Krabčice - Rovné
- okolní obce, kde děti vystupují s tanečním a divadelním představením
- ZŠ a MŠ Mnetěš
- MŠ Nová Ves
- spolupráce s rodiči.
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 7. 10. 2020.
V Ledčicích 7. 10. 2020.
Vypracoval: Mgr. Martina Sypecká, ředitel

