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1. Základní údaje

Základní škola a Mateřská škola Potěhy
285 63 Tupadly, okres Kutná Hora
*****
Sedmi-pavilonový areál základní školy je obklopen krásným, rozsáhlým, dobře
udržovaným parkem, dětmi hojně využívaným za pěkného počasí o přestávkách i
při vyučování. Škola se nemusí stydět ani za svoje vnitřní prostory včetně
vybavení tříd. V průběhu školního roku bylo provedeno zateplení hlavního
pavilonu a šaten. Do dalších tříd byl zajištěn nový nábytek.
Počítačová učebna je samozřejmostí, právě tak jako další odborné učebny,
nechybí multimediální třída s interaktivní tabulí. V počítačové učebně byla
provedena rozsáhlá rekonstrukce.
Škola má tělocvičnu a přístup na hřiště. Tělocvična byla vymalována.
Ke škole také patří školní družina a esteticky upravená školní jídelna.

Naši žáci se účastní již tradičně velmi úspěšně celé řady sportovních i
vědomostních soutěží. Během školního roku vystupují na různých programech
pro veřejnost nejen v obci Potěhy. Ve druhém pololetí se kvůli mimořádnému
opatření žádných akci naši žáci neúčastnili.
Rozloučení se žáky deváté třídy proběhlo za dodržení všech hygienických
opatření v zasedací místnosti OÚ Potěhy.

***

Základní informace o škole

 Zřizovatel: Obec Potěhy
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Součásti: Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Školní družina

 Odloučené pracoviště: Potěhy 169
 IČ: 71002758
Kontakty

 Adresa
• Potěhy 155, 285 63 Tupadly

 Telefon
• MŠ 327371148
• ZŠ 327371138
• ŠJ 327371126

 E-mail
• zspotehy@quick.cz

Počty tříd a žáků

 MŠ – 2 oddělení
ZŠ - 10 tříd

• 1. stupeň 6 tříd
• 2. stupeň 4 třídy

 MŠ – 56 dětí
ZŠ - 183 žáků
• 2 oddělení školní družiny

Zaměstnanci školy

 20 pedagogických pracovníků
•
•
•
•
•

MŠ – 5
ZŠ – 15
ŠD - 2
Asistentky pedagoga – 5
Nepedagogické asistentky - 2

  provozních zaměstnanců
• MŠ – 1
• ZŠ – 3
• ŠJ – 4

Vzdělávací program

 ZŠ – ŠVP Škola pro život, 1. 9. 2007
 MŠ – ŠVP Pohádka, 1. 9. 2006

Zájmové útvary

 1. stupeň
•
•
•
•
•
•
•

Výtvarný kroužek
Sportovní kroužek
Sborový zpěv
Hra na hudební nástroje
Twirling
Vaření
Anglický jazyk

 2. stupeň
•
•
•
•
•

Sborový zpěv
Hra na hudební nástroje
Sportovní kroužek
Vaření
Twirling

Další aktivity v rámci výuky



Besedy, přednášky



Dopravní kurs



Exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí

 Plavecký výcvik


Spolupráce s ČČK



Spolupráce s HZS Kutná Hora



Spolupráce s MAS Lípa pro venkov



Spolupráce s okolními školami



Spolupráce s Policií ČR



Účast v soutěžích



Tvorba a účast na žákovských projektech

Další aktivity mimo výuku



Koncerty



Mikulášská nadílka a vánoční besídky



Prezentace žákovských projektů pro
veřejnost



Sběr papíru a ekoodpadu



Slavnostní vyřazení žáků IX. ročníku, stužkování



Spolupráce s DDM Kutná Hora



Spolupráce s fotbalovými kluby z okolí



Spolupráce s OÚ při kulturních akcích



Jarmark



Výstava prací žáků školy

2. Základní charakteristika školy
Základní škola s 1. a 2. stupněm, školní družinou, dvoutřídní mateřská škola a školní jídelna.

•

Název školy, sídlo, právní norma, IČO
Základní škola a Mateřská škola Potěhy, okres Kutná Hora, Potěhy 155, příspěvková
organizace, IČO: 71002758

•

Zřizovatel, adresa zřizovatele
Obec Potěhy, Obecní úřad Potěhy 60, 285 63 Tupadly

•

Statutární orgán
Ředitel školy – Ing. Václav Zeman, Dobrovítov 70, 286 01 Čáslav
Zástupce ředitele školy – Mgr. Jan Orel, Potěhy 180, 28563 Tupadly
Vedoucí školských zařízení, jméno, příjmení, adresa
MŠ – Zdeňka Vondráčková, Potěhy 137, 285 63 Tupadly
ŠJ – Lenka Pleskačová, Potěhy 170, 285 63 Tupadly

•

Datum zařazení do sítě škol
Od 1. 1. 2003

•

Celková kapacita školy
ZŠ – 280 žáků
MŠ – 56 dětí
ŠD – 50 dětí
ŠJ – 250 strávníků

•

Vzdělávací program
ZŠ – ŠVP Škola pro život, 1. 9. 2007
MŠ – ŠVP Pohádka, 1. 9. 2006

•

Mimoškolní a volnočasové aktivity školy
Školní družina, školní sportovní klub, sportovní kroužky, výtvarný kroužek, hra na
hudební nástroje, sborový zpěv, twirling, vaření, kluby, kroužek anglického jazyka.
Společné sportovní a kulturní akce pro rodiče a děti, přednášky, dny otevřených
dveří, kulturní akce pro širokou veřejnost.

•

Podmínky pro výchovně vzdělávací práci
Personální obsazení – vyhovující
Materiálně-technické – vyhovující jen částečně
Psychohygienické – vyhovující

•

Celkový technický stav budov
MŠ – po rekonstrukci velmi dobý
ZŠ – u rekonstruovaných pavilonů velmi dobrý, u ostatních jsou nutné rozsáhlé úpravy

Charakteristika školy
Úplnost a velikost školy
Škola se nachází ve středu obce Potěhy, v klidném prostředí. Založení školy zřejmě připadá
na rok 1725. Původně se vyučovalo na faře a ve škole, která byla v domě čp. 38. V roce 1971
začali všichni žáci navštěvovat novou školu, která zde byla postavena a v níž se učí dodnes. Škola
je obklopena parkem se vzrostlými stromy a keři, který ji odděluje od místní komunikace. Okolí
školy je celoročně pečlivě udržováno. Okna tříd směřují na jih, před sluncem je možno se chránit
žaluziemi nebo závěsy. Dopravní obslužnost v obci je dobrá, autobusová zastávka je přímo před
školou.
Škola poskytuje úplné základní vzdělání v devíti ročnících. Každý ročník má jednu třídu.
Pouze ve čtvrtém ročníku jsou třídy dvě.
V současné době školu navštěvuje 195 žáků, kteří jsou nejen místní, ale i z dvanácti okolních
obcí. Složení žáků je různorodé – žáci nadaní, žáci se specifickými poruchami učení, žáci ze
sociálně znevýhodněných rodin
(těmto žákům je věnována individuální péče).
Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky
Škola je umístěna v sedmi pavilonech, včetně tělocvičny. Součást školy tvoří multifinčkní i
fotbalové hřiště. Pavilony jsou vytápěny plynem z kotelny vybevené samočinnou regulací.
V budově školy je umístěna školní kuchyň s kapacitou 250 strávníků a jídelna, obě jsou vybavené
podle nejnovějších hygienických předpisů. O přestávkách mají žáci možnost zakoupit si pití. Ve
škole je zajištěn pitný režim, dětem je k dispozici odběr dotovaného , ovoce a zeleniny.
Ve škole je zařízená počítačová učebna s třiadvaceti počítači pro žáky a jedním pro
vyučujícího. Multimediální učebna je vybavena interaktivní tabulí, počítačem a videem i CD
přehrávačem. K výuce slouží řada výukových program. Ve většině učeben je moderní, výškově
nastavitelný nábytek.
Kromě toho mohou žáci pracovat v učebně chemie a fyziky. Pro estetický rozvoj žáků
slouží učebna výtvarné a hudební výchovy. Pro rozvoj manuálních činností je zařízena školní
dílna. Žáci mají také možnost zvládnout základní dovednosti při přípravě pokrmů teplé i studené
kuchyně ve školní kuchyňce. Ve škole jsou rovněž k dispozici elektrické šicí stroje.

Školní žákovská knihovna nabízí klasická díla české i světové literatury, odborné knihy a
sady knih pro mimočítankovou četbu dětí. Knihovna je vybavená i videopřehrávačem a televizí.
K tělesnému rozvoji žáků přispívá prostorově zcela vyhovující tělocvična s vybavením pro
výuku gymnastiky, míčových her, stolního tenisu, atletiky a netradičních sportovních her.
K tělocvičně patří vybavená posilovna a sprchy. Z tělocvičny je přístup na sportovní areál
s fotbalovým hřištěm. Součástí pavilonu tělocvičny je i služební byt.
Pro žáky 1. stupně škola zajišťuje plavecký výcvik v Kutné Hoře, pro všechny žáky
bruslení za ZS v Čásavi. Při škole pracuje i školní sportovní klub.
Žáci využívají nejen o přestávkách, ale i ve vyučovacích hodinách nádvoří a přilehlý park.
K doplnění výuky je možno využít i okolní přírodu (les, rybník, pole apod.).
Školní družina
Dvě oddělení školní družiny zajišťují mimoškolní činnost žáků 1. stupně v ranních i odpoledních
hodinách. Družina je vybavena počítačem, videopřehrávačem, televizí, stolními hrami i
hračkami. Při své činnosti družina využívá tělocvičnu, hřiště a park před školou. V družině a ve
třídách 1. stupně jsou dětem k dispozici koberce k relaxaci i hrám.
Charakteristika pedagogického sboru
Učitelský sbor je zkušený, aprobovaný a neustále si zvyšuje svou odbornost formou školení,
jazykových kurzů, apod. Zvyšování odbornosti je podporováno vedením školy. Na škole působí
kvalifikovaná výchovná poradkyně, která zastává i funkci školního metodika prevence a pod
jejímž vedením vzniká také minimální preventivní program. Výchovná poradkyně se rovněž
stará o schránku důvěry, jejímž prostřednictvím se žáci svěřují se svými problémy a
připomínkami.
Zájmová činnost
Žáci mají možnost účastnit se exkurzí jak v České republice, tak i v zahraničí (SRN,
Rakousko aj.). Každoročně jsou pro žáky pořádány školní výlety. Na škole pracuje také Klub
mladého diváka. Žáci se účastní nejrůznějších sportovních akcí, olympiád, v nichž dosahují
velmi dobrých výsledků, a různých jiných vědomostních soutěží. Každoročně pravidelně
navštěvují rozmanité kulturní akce (kino, divadelní a jiná představení).
Své zájmy mohou žáci rozvíjet v nepovinných předmětech a zájmových útvarech, které
škola žákům nabízí a zároveň využívá své vybavenosti. Vedoucí zájmových kroužků pracují ve
spolupráci s DDM v Kutné Hoře.
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
. Neopomenutelná je také spolupráce školy s obcí, PPP, Policií České republiky, Městskou
policií Čáslav a s hasičským záchranným sborem. Široké veřejnosti se žáci školy představují na
Akademiích, při Dnech otevřených dveří s kulturním programem, při velikonočních a vánočních
vystoupeních.
Na dobré úrovni je i spolupráce školy s rodiči žáků. Pravidelně jsou organizovány třídní
schůzky, konzultace rodičů s třídními učiteli i s ostatními vyučujícími, vždy po vzájemné
dohodě. S rodiči také spolupracuje výchovná poradkyně. Rodiče mají možnost účastnit se i
školní výuky.
V neposlední řadě škola také spolupracuje se školskou radou.

3. Organizace školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020

–

Základní škola

Pedagogičtí pracovníci
Vedení školy:
Ing. Václav Zeman – ředitel školy
Mgr. Jan Orel – zástupce ředitele školy

Třídnictví:
I.

– Mgr. Hana Štainerová

II.

– Mgr. Ivana Havránková

III. – Mgr. Monika Špitzerová
IV.A – Mgr. Hana Havelková
IV.B – Mgr. Šárka Marečková
V.

– Mgr. Andrea Karpíšková

VI.

– Mgr. Klára Ručková

VII. – Monika Tesařová
VIII.– Mgr. Marta Heřmánková
IX.

– Mgr. Lenka Zemanová

Bez třídnictví:
MgA. Lucie Kavánková
Mgr. Jana Kutilová
ŠD:
Mgr. Dáša Kořínková
Mgr. Šárka Švecová, DiS.
Asistentky pedagoga:
Bc. Světla Tahadlová
Klára Bucková

Nepedagogická asistentka:
Mgr. Jana Kutilová

Školní rok 2019/2020 – Základní škola
Provozní zaměstnanci
Školník:
Josef Ilizi
Uklízečky:
Jitka Pecová
Romana Jelínková
Účetní:
Jana Zemanová

Školní rok 2019/2020 – Mateřská škola
Vedoucí:
Zdeňka Vondráčková
Učitelky:
Vlasta Krejzová
Marie Zemanová
Lucie Dírerová
Asistentka pedagoga:
Jana Caklová
Nepedagogická asistentka:
Ludmila Uhlířová

Uklízečka:
Ivana Richardová

Školní rok 2019/2020 – Školní jídelna
Vedoucí:
Lenka Pleskačová
Kuchařka:
Iveta Čmakalová
Provozní zaměst.:
Lenka Vančurová
Jaroslava Menoušková

Organizace školního roku 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začalo v pondělí
2.9.2019.Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
30.1.2020,ve druhém pololetí v úterý 30.6.2020.

Podzimní prázdniny – úterý 29.10. a středa 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny – od pondělí 23.12. 2019 do pátku 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny – pátek 31. 1. 2020

Jarní prázdniny – od pondělí 9. 3. do neděle 15.3.2020
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 9. 4. 2020
Hlavní prázdniny – budou trvat od středy 1.7. do pondělí 31. 8.
2020. Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1.9.
2020.

Třídní schůzky ve školním roce 2019/2020
1. IX. třída – v průběhu měsíce října podle burzy škol
2. Ve čtvrtek
3. V úterý

21.11.2019 v 16 hod. – pro všechny třídy

21.4.2020 v 16 hod. – pro všechny třídy

Pedagogické rady ve školním roce
2019/2020
1. Ve čtvrtek 29.8. 2019 - zahajovací
2. Ve čtvrtek 14. 11. 2019 – I. čtvrtletí
3. Ve čtvrtek 23. 1. 2020 – I. pololetí
4. V úterý 14. 4. 2020 – III. čtvrtletí
5. V úterý

23. 6. 2020 – závěrečná

Zápis do I. ročníku ZŠ
– pátek 3.4.2020 od 14 hod.

4. Organizace školního roku - struktura

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY

Ředitel

Zástupce ŘŠ

Vedoucí uč. MŠ

Vedoucí ŠJ

Učitelky MŠ

Hlavní kuchařka

Uklízečka MŠ
Kuchařka
Vedoucí MŠ

Tř. učitelé I. st.

Ostatní učitelé
I.st.

Hospodářka

Školník

Vedoucí PK

Tř. učitelé
II. st.
Ostatní učitelé
II. st.
Výchovná poradkyně
(protidrogový koordinátor)

Uklízečky

Vychovatelky ŠD, asistenti pedagoga

5.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

V pátek 3. 4. 2020 se uskutečnil zápis dětí do I. ročníku ZŠ pro školní rok
2020/2021.

K zápisu se dostavilo celkem 33 dětí,
z toho: 14 chlapců a 19 dívek.

Celkem bylo do I. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 přijato 30 dětí.

6. Prevence sociálně patologických jevů

Základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje Minimální
preventivní program, který je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních
aktivit v základních školách a speciálních školách, ve školských zařízení pro výchovu mimo
vyučování. Jeho realizace je závazná pro každou školu.
Je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku vést k pozitivní změně
klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole
i mimo školu. Zasahuje výchovnou
i naukovou složku vzdělání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění
klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.
Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků třídy. Rodiče
žáků musí být s celým programem průběžně seznamováni.
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže představuje aktivity ve všech oblastech
prevence:
-

drogových závislostí, alkoholismu a kouření

-

kriminality a delikvence

-

virtuálních drog

-

patologického hráčství

-

záškoláctví

-

šikanování, vandalismu a jiné formy násilného chování

-

xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus

V rámci MPP spolupracují učitelé, učitelky mateřské školy, vedení školy, vychovatelka ŠD,
vedoucí kroužků. Dále pak spolupracujeme s PPP, dětským lékařem, TJ, Policii ČR, Domem
dětí a mládeže a rodiči.
Nejčastěji se potýkáme s kouřením žáků, občasnými drobnými projevy šikany, záškoláctvím.
Vše se dosud dařilo vyřešit ve spolupráci vedení školy, třídní učitel, výchovný poradce a rodiče.
K analýze současného stavu jsou využity dotazníky a individuální zjištění v oblasti:
-

informovanost žáků o návykových látkách

-

výskyt návykových látek ve škole

-

znalost publikací, filmů o návykových látkách

-

příčiny zneužívání návykových látek

-

šikana a její řešení, názory žáků na tuto problematiku

-

škodlivost pití alkoholu a kouření atd.

Škola se snaží o využívání volného času žáků školy. Žáci mohou navštěvovat:
-

sportovní kroužky

-

hru na hudební nástroj a sborový zpěv

-

výtvarný kroužek

-

aktivity DDM, LŠU a TJ

-

třídní výlety a exkurze

V rámci spolupráce spolupracujeme s:
-

PPP – oblast dalšího vzdělávání nejen školního metodika prevence, ale i dalších
pedagogů

-

OSPOD

-

Policií – besedy s žáky

-

DDM, LŠU, TJ – zapojení dětí do činnosti během školního roku a o prázdninách

-

hasiči – účast v soutěžích, dnech otevřených dveří

-

rodiči

S MPP jsou seznamováni rodiče při třídních schůzkách, pedagogičtí pracovníci se podílejí na
jeho vypracování v rámci prevence ve svých předmětech a třídnických hodinách. S celým MPP
jsou pracovníci ZŠ a MŠ seznámeni na pedagogických radách. Dále jsou seznámeni i
s důležitými dokumenty, které se týkají primární prevence sociálně patologických jevů (
dokumenty vydané MŠMT, Policií ČR apod.). Veřejnost má možnost se seznámit s MPP na
webových stránkách školy, kde je přístupný všem.

4. Hodnocení MPP za uplynulý školní rok

V loňském roce si každý vyučující vypracoval svůj plán práce pro předměty, které vyučoval. Na
konci roku každý předal hodnocení své činnosti v rámci vyučovacích předmětů. Všichni
vyučující svůj plán splnili a počítají s tím, že i v letošním roce podle svých plánů budou pracovat
a zlepšovat svou činnost v oblasti prevence.
Žáci i rodiče jsou pravidelně seznamováni se stávajícím MPP, školním řádem.
V současné době mohou všichni navštívit webové stránky naší školy, kde se dozví všechny
důležité informace o škole, práci v ní i o mimoškolních aktivitách dětí. Stránky jsou pravidelně
aktualizované.
I v minulém roce se vyhodnocovaly dotazníky sledující šikanu ve škole ( v této práci bude
pokračováno i v letošním roce).
Žáci byli a jsou průběžně v různých předmětech seznamováni s problematikou škodlivosti drog,
alkoholismu a kouření – na základě zpracovaných referátů probíhá diskuse.
Ve druhé třídě proběhl celoroční program Ajaxův zápisník, který byl v červnu vyhodnocen a
děti dostaly drobné dárky od Policie ČR za celoroční práci.
V minulém školním roce byla řešena drobná provinění proti školnímu řádu, která se vyřešila
vždy s žákem, jeho rodiči, vedením školy, třídními učiteli a výchovným poradcem a metodikem
prevence.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Organizace umožňuje svým zaměstnancům další vzdělávání dle potřeb a možností školy,
které hradí z prostředků ze státního rozpočtu, případně využívá nabídek bezplatných seminářů a
kurzů.
Ve školním roce 2019/2020 se rozšíření odborné kvalifikace zúčastňovali pedagogičtí
pracovníci s ohledem na snížený objem finančních prostředků.
V průběhu školního roku se pedagogičtí zaměstnanci kromě samostudia zúčastnili dalších
školení potřebných pro svou pedagogickou činnost, především z nabídky Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje.

8. Školská rada
Školská rada pracuje v tomto složení:
Zástupci ZŠ a MŠ Potěhy:
Zástupci zřizovatele OÚ Potěhy:
Zástupci rodičů:

Mgr. Jan Orel
Mgr. Hana Havelková
Ing. Karel Koudelka
Jana Kozáková
Miloslav Chvátal
Jiří Zeman

Školská rada se schází zpravidla 2x až 3x do roka a řeší problémy související se
vzděláváním žáků.
Z finančních prostředků ŠR přispívá žákům na dopravu na olympiády a soutěže,
výlety a exkurze. Dále financuje drobné dárky a upomínkové předměty za soutěže
a upomínkové předměty pro vycházející žáky.

9. ospodaření školy 2019-2020

10.

Projekt EU

Projekt „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na
ZŠ a MŠ Potěhy II“
Ve školním roce 2019/2020 se škola zapojila do projektu „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na
ZŠ a MŠ Potěhy“.
Datum zahájení projektu:
Název klíčové aktivity:

1. 4. 2019
Školní asistent – personální podpora ZŠ
Školní asistent - personální podpora MŠ
Čtenářský klub - ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her – ZŠ
Badatelský klub
Ucelený blok doučování

Zahájení projektu předcházelo proškolení pedagogických pracovníků školy, metodická
pomoc při realizaci je zajištěna.

11.

Závěr

Demografický vývoj neukazuje závažné výkyvy, přesto počet žáků na škole stoupá.
Hlavním důvodem byl příchod většího počtu žáků z jiných škol v průběhu školního
roku.
Během školního roku se podařilo splnit hlavní výukové a výchovné úkoly, které
vycházejí z hodnocení předchozích období. Přestože při hodnocení nenarážíme na
zásadní nevyřešené problémy, je zřejmé, že mnohé úkoly, které škola průběžně plní
a na nichž je založena podstata její činnosti, nebude nikdy možno uzavřít jako
definitivně splněné.
Všichni pracovníci školy si kladou za cíl podpořit vzájemnou úctu a slušnost ve
vztahu učitel – žák, kladný vztah rodičů a žáků ke škole. Zvyšující se procento
oboustranné spokojenosti může být současně i hlavním indikátorem hodnocení
kvality práce školy.
Na závěr ředitel školy děkuje za vykonanou práci všem pracovníkům školy,
za spolupráci obci Potěhy, spádovým obecním úřadům, rodičům a za pomoc
P III. Čáslav.
Ing. Václav Zeman
ředitel ZŠ a MŠ Potěhy,
okres Kutná Hora

Výroční zpráva projednána a schválena na pedagogické radě:

25. 8. 2020

Výroční zpráva schválena na školské radě:

8. 10. 2020

Zřizovatel:

12.10.2020

