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1. Základní údaje o škole
Identifikátor zařízení: 650061802
Sídlo: Chlumín 8
PSČ: 277 43
Telefon: 315 683 888
E-mail: info@skolachlumin.cz
Právní norma: od 1.1.2003 příspěvková organizace, IČO: 75034859
Zařazení do sítě škol: 1.1.2003
Zařazení do rejstříků škol: 21.2.2003
Zřizovatel: Obec Chlumín
Právní forma: obec
IČO: 00236853
277 43 Chlumín 44
Školská rada: zřízena zřizovatelem – Obcí Chlumín ke dni 1.11.2005
6 členů: 2 zástupci obce
2 zástupci školy
2 zákonní zástupci nezletilých žáků
Charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Chlumín poskytuje základní vzdělávání dětem 1.-5.
ročníku 1.stupně ZŠ. Od 1.1.2003 je škola právním subjektem (příspěvkovou organizací).
Škola sdružuje: 1. Základní škola
2. Školní družina
3. Mateřská škola
4 .Školní jídelna

kapacita: 60 žáků
kapacita: 30 žáků
kapacita: 50 žáků
kapacita: 150 jídel

IZO: 108 029 638
IZO: 113 500 416
IZO: 113 500 408
IZO: 102 786 348

Současnou ředitelkou ZŠ a MŠ Chlumín je Mgr. Radka Franková, která byla do této
funkce jmenována na základě konkurzu dne 1. 8. 2018.
Ve školním roce 2017/2018 měla škola 4.třídy. Stav žáků k 30.9.2017 byl 54 žáci.
I.třída
1.ročník: 12 žáků
II.třída
2.ročník: 12 žáků
III. třída 3.ročník: 13 žáků
IV.třída 4.ročník: 11 žáků
5.ročník: 6 žáků
Školní družinu navštěvovalo (1 oddělení): 30 žáků
Ve školní jídelně se stravovalo: 43 žáci 1. – 5. ročníku ZŠ
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V 1. – 5.ročníku probíhala výuka podle ŠVP ZV ZŠ a MŠ Chlumín – „ŠKOLA PRO
VŠECHNY.“ Platnost dokumentu od 1. 9. 200, č. j. 996/2007.
Ve 3. – 5.ročníku probíhala výuka anglického jazyka.
V 5. ročníku probíhala výuka předmětu Informatika.
V rámci předmětu TV se uskutečnil ve 2.pololetí plavecký výcvik – zúčastnili se žáci
všech ročníků. 10 lekcí – Plavecký bazén Neratovice.
Základní škola se podílela na realizaci projektu „ Zdravé zuby.“
Téma Ochrana člověka za mimořádných situací bylo probíráno v předmětech přírodověda
a vlastivěda. Realizace EVVO (enviromentální výchova vzdělávání a osvěta) byla
realizována především v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda, ale podílela se na
ní většina vzdělávacích oblastí. Také jsme zapojeni do projektu „Uklízíme svět“, který
pořádá Český svaz ochránců přírody. Jsme také zapojeni do tzv.“Recyklohraní“, kde
sbíráme vybité baterie a staré drobnější elektrospotřebiče.
2. Přehled oborů vzdělání
79-01-C Základní škola
79 – 01 –C/01 Základní škola
Studium denní
Délka studia: 9 r.0 měs.
3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
V základní škole pracovalo (s různou výší úvazků) celkem 8 zaměstnanců.
Pedagogičtí pracovníci: 7
1. stupeň ZŠ (učitelé) 5
Asistent pedagoga 1
Úvazek celkem: 4,82
ŠD (vychovatelé): 2
Úvazek celkem: 0,86
Nepedagogičtí pracovníci: 4
ZŠ - školnice, uklizečka: 2
ŠJ - vedoucí ŠJ, kuchařky: 1 + 2
Pedagogický sbor tvořilo 6 žen a jeden muž. Průměrný věk pedagogů byl 51 let. Většina
zaměstnanců školy pracuje ve škole více než 20 let a vytvářejí proto ve škole stabilní
klidné klima.
Odborné podmínky kvalifikace splňuje 5 pedagogických pracovníků.
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
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K zápisu do 1. ročníku, který se konal dne 10. 4. 2018 se dostavilo 12 dětí.
Z toho po odkladu: 4.
Při zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 bylo zapsáno a přijato 12 dětí.
Odkladů bylo uděleno 0.
Z 5. ročníku odešli naši žáci do těchto škol: 1 žákyně na GFP Neratovice, 2 žáci do ZŠ
28. října Neratovice, 1 žákyně do ZŠ Veltrusy, 1 žák do ZŠ Obříství a 1 žákyně do ZŠ
Matiegky Mělník (celkem 6 žáků z 5. ročníku).
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím
programem a podle poskytovaného stupně vzdělání
Ročník
1.

Počet žáků
12

Prospělo s vyzn.
12

Prospělo
0

Neprospělo
0

2.

13

12

1

0

3.

12

10

2

0

4.

11

9

2

0

5.

6

5

1

0

54

48

6

0

Celkem:
Údaje o zameškaných hodinách ve školním roce 2017/2018
Ročník

Počet žáků

1.

12

972

0

Průměrný počet
zameškaných
omluvených
hodin na 1 žáka
81,00

2.

13

1 295

0

99,62

3.

12

1 319

0

109,92

4.

11

913

0

83,00

5.

6

533

0

88,83

5 032

0

93,19

54

Počet
omluvených
hodin

Celkem:
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Počet
neomluvených
hodin

Hodnocení žáků:
Hodnocení výsledků vzdělávání a klasifikace byly prováděny podle zákona č.561/2004 Sb.
/školský zákon / a klasifikačního řádu ZŠ. Slovně nebyl hodnocen nikdo. Žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami bylo 14. Čtyřem žákům byla poskytnuta asistentka pedagoga.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V oblasti prevence sociálně patologických jevů pracujeme podle plánu, který prolíná
veškerými činnostmi školy. Naši preventivní osvětu zaměřujeme především na prevenci
šikany a kyberšikany, pracujeme na tom, aby byly děti seznamovány od 1. třídy s riziky
spojenými s užíváním alkoholu a kouření. Rovněž se snažíme předcházet vzniku závislosti na
sociálních sítích a nadměrném používání mobilních telefonů. V této oblasti nám vycházejí
vstříc rodiče našich žáků. Další oblasti rizikového chování se snažíme podchytit již při
prvních příznacích především včasnou informovaností rodičů, kteří se pravidelně zajímají o
chování svých dětí.
Problematika prevence sociálně patologických jevů je začleněna do školního vzdělávacího
programu a průběžně do výuky jednotlivých předmětů.Pedagogičtí pracovníci školy uplatňují
prevenci sociálně patologických jevů u žáků komplexně, problematika je realizována
především v předmětech – prvouka, přírodověda a vlastivěda. Podílí se na ní většina
vzdělávacích oblastí. Každá oblast má svůj specifický význam a postupným propojováním
žáci získávají ucelený pohled, je ovlivňována jejich osobnost, zvyšuje se schopnost žáků
odpovědně se rozhodovat a pomáhat těm, kteří pocházejí z ohrožených skupin.
Cílem protidrogové prevence sociálně patologických jevů je předávání informací o
návykových látkách,vytvářet postoje a schopnosti tyto látky odmítnout, podpořit vznik
stabilní a vyrovnané osobnosti odolné vůči stresu a schopné vyrovnat se s náročnějšími
životními situacemi. Snažíme se žákům poskytnout nabídku mimoškolních aktivit – kroužky.
Hodnocení účinnosti minimálního preventivního programu je prováděno v součinnosti
s hodnocením práce školy.Ve školním roce 2017/2018 nebyl řešen žádný závažný kázeňský
přestupek.
Spolupráce s odbornými pracovišti
Naše škola spolupracuje s PPP Středočeského kraje – pracoviště Mělník, Bezručova 109 a
PPP Praha – východ, s Odborem sociálně – právní ochrany dětí při MÚ Neratovice a při MÚ
Kralupy nad Vltavou a se Speciálně pedagogickým centrem pro děti a žáky s vadami řeči při
Základní škole LOPES Čimice, Praha 8.
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Průběžné vzdělávání:
Mgr. Radka Franková absolvovala úspěšně „Kvalifikační studium pro ředitele škol a
školských zařízení.“
Mgr. Gabriela Nápravníková ukončila úspěšně magisterské studium.
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
ZŠ Chlumín přispívá každoročně mnoha akcemi k obohacení kulturního života v obci. Děti
jsou zapojeny do veřejného života obce nejenom pořádáním tradičních akcí, ale také např.
péčí o vzhled okolí školy a některých míst jako např. pomníku hrdinů 1. světové války
v Chlumíně.
Přehled akcí pro veřejnost ve školním roce 2017/2018
- kulturní vystoupení pro klienty charity v Obříství
- vystoupení žáků 1. -5. třídy na slavnostním rozsvícení vánočního stromu
- Vánoční koncert v kostele sv. Máří Magdaleny v Chlumíně
- Vánoční výstava – výrobky dětí MŠ a ZŠ Chlumín
- Vynášení smrtky
- Velikonoční výstava
- vítání občánků
- slavnostní zasazení Stromu svobody v Chlumíně ku příležitosti 100. výročí od založení ČSR
- sběr starého papíru v obci
- Radovánky na ukončení školního roku – vystoupení všech žáků školy, šerpování žáků
5. ročníku
Na škole pracovalo 5 zájmových útvarů:
Hra na zobcovou flétnu: 28 žáků
Pohybové hry: 20 žáků
Míčové hry: 19 žáků
Šikovné ruce: 19 žáků
Anglický jazyk: 24 žáci
Vzdělávací pořady, přednášky, besedy, exkurze a jiné akce
- exkurze do Malé vodní elektrárny Obříství
- přednáška s protipožární tematikou „ Hasík“
- výchova ke čtenářské gramotnosti – předčítání pro děti v podání herců – Jitka Asterová aj.
- dopravní výchova: teorie i praktická část na dopravním hřišti v Neratovicích
- Vánoční výstava v Betlémské kapli v Praze
- zájezdy do kina Neratovice ( ŠD)
- beseda o možnosti využití odpadních a dešťových vod se studentkou ČVUT
- plavecký výcvik 1. – 5. ročník
- spolupráce se ZŠ Obříství – společný trénink vybíjené, návštěva velikonoční výstavy v ZŠ
Obříství
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- přednáška s promítáním o Brazílii – kino Neratovice
- několik divadelních představení v ZŠ
- Sladká dílnička – Čokoládovna Pralinka Veltrusy
- Výlet do ZOO Praha 1. – 5. tř.
- třídenní výlet žáků 4. a 5. tř. do Veltrus: spaní na zámku
- stanování na školní zahradě 1. – 3. tř.
Sportovní soutěže:
- fotbalový turnaj mezi žáky z okolních škol – ZŠ Chlumín pořádala již 15. ročník
- turnaj ve vybíjené – pořádala ZŠ Libiš
- víceboj – pořádala ZŠ Dřísy
- soutěž hlídek mladých zdravotníků
Sběr: sbíráme starý papír – 2 x ročně.
Jsme zapojeni do celostátní soutěže tzv. „RECYKLOHRANÍ „a sbíráme vybité baterie, malé
elektronické přístroje, prázdné tonery. Též sbíráme starý olej.
Účastníme se ekologické akce: Uklízíme svět – na jaře a na podzim uklízíme okolí své školy.
Snažíme se podporovat děti s autismem při nadaci „ FOR HELP“ a pomáháme při realizaci
veřejné sbírky pro nadaci „FOND SIDUS“.
8.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena inspekční činnost Českou školní inspekcí.
9. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017/2018
Příjmy:
Příspěvky a dotace na provoz – obec: neinvestiční dotace:
investiční dotace:
Neinvestiční dotace celkem – státní rozpočet:

Poplatky od rodičů nebo zákonných zástupců žáků:
Stravné ZŠ a MŠ:
Poplatky ŠD:
Poplatky MŠ:

498 800 Kč
28 500 Kč
52 950 Kč

Hospodářský výsledek:
fond FKSP:
rezervní fond:

58 085,08 Kč

72 670,60 Kč
4 212,76 Kč
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765 000 Kč
0 Kč
5 688 928 Kč

fond odměn:
fond investiční:

21 721,94 Kč
68 980,00 Kč

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2017 – státní rozpočet:
Neinvestiční dotace celkem: 6 453 928 Kč
Přímé náklady na vzdělávání celkem: 6 453 928 Kč
Z toho: na platy: 4 105 197 Kč
OON:
44 000 Kč
Ostatní : 2 304 731 Kč
Neinvestiční dotace celkem - KÚ
5 049 648 Kč
V tom:
Mzdové prostředky celkem: 4 126 541 Kč
Z toho: a) na platy:
4 106 541 Kč
b) OON:
20 000 Kč
odvody na pojistné:
1 403 026 Kč
odvody na FKSP:
82 133 Kč
ONIV:
87 553 Kč

čerpáno:
5 049 648 Kč
4 118 949 Kč
4 098 949 Kč
20 000 Kč
1 246 453 Kč
82 104 Kč
92 541 Kč

Všechny prostředky z rozpočtu za rok 2017 byly řádně vyčerpány.

10.Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Naše škola není zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních programů.
11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Naše škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Naše škola v tomto roce neměla žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.
13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Naše škola nemá odborovou organizaci.
Činnost školy je každoročně výrazně podporována všemi zájmovými organizacemi v obci
Chlumín a především zřizovatelem školy obcí Chlumín. Všechny mimoškolní akce pro
veřejnost jsou pravidelně pořádány ve spolupráci s těmito spolky a organizacemi:
- Sbor dobrovolných hasičů Chlumín
- TJ Sokol Chlumín
- Sbor pro občanské záležitosti Chlumín
Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě dne

Mgr. Radka Franková, ředitelka ZŠ a MŠ Chlumín
V Chlumíně dne 2. 10. 2018
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