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1. Základní údaje o škole

Název a právní forma :

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, Sepekov 238
REDIZO 650023285
Příspěvková organizace
IČ: 75001055
Statutární orgán: Mgr. Jitka Nováková, ředitelka školy

Zřizovatel:

Městys Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov
IČ: 00250091

Ředitel školy:

Mgr. Jitka Nováková

Zástupce ředitele:

Mgr. Ludmila Tollingerová

Výchovný poradce:

Mgr. Hana Červená

Vedoucí učitelka MŠ:

Mgr. Věra Máchová

Vedoucí školní jídelny:

Tamara Řežábková

Kontakty:

382 581 473, 606 615 676

základní škola

380 426 469, 607 050 417

mateřská škola

380 426 471

školní jídelna

739 105 153

školní družina

e-mail: zs.sepekov@centrum.cz
www.stránky: www.zssepekov.cz
Školská rada:

zástupci školy:

Mgr. Helena Smrčinová

Mgr. Miloš Kluiber
Mgr. Jana Soldátová
zástupci rodičů:

zástupci zřizovatele:

Romana Kotalíková
Ivana Šťastná
Lenka Hanáková
Martin Pokorný (předseda školské rady)
Petr Urban
Miloslav Cihlář
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1.1. Charakteristika školy:
Škola je úplná devítitřídní. Spádový obvod tvoří obce Sepekov (73 žáků), Líšnice (16
žáků), Božetice (18 žáků), 7 žáků dojíždělo z Milevska a 5 z jiných míst.
Součástmi organizace dále jsou:
- školní družina
- školní jídelna
- mateřská škola
Budova školy byla postavena v letech 1947 - 1950 a je součástí školního areálu spolu
s budovami tělocvičny, mateřské školy a školní jídelny. Všechny budovy jsou zateplené, mají
plastová okna a nové plynové topení. Do všech učeben je zavedena teplá voda. Tělocvična je
rekonstruovaná a má nové zázemí – kabinet, šatny a sociální zařízení. Za budovou ZŠ je
sportovní hřiště na kopanou, zatím nevyhovující travnatá atletická dráha, asfaltové hřiště pro
míčové hry. Komplex budov je obklopen zahradami, které využívá ke svým aktivitám mateřská
škola, školní družina i základní škola pro výuku v rámci předmětu pracovní činnosti.
Všechny učebny jsou vybaveny novými, výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi.
První stupeň má ve všech učebnách interaktivní tabuli. Všechny učebny druhého stupně jsou
zařízeny jako odborné učebny, do kterých žáci na příslušný předmět přecházejí. Učebny
prvního i druhého stupně mají pevné síťové připojení a celá škola je navíc pokryta pomocí wifi
připojení. Ve všech učebnách druhého stupně jsou počítače, dataprojektory, ozvučení
a promítací plocha. Učebna matematiky je vybavena dotykovou tabulí, učebna zeměpisu
a přírodopisu interaktivní tabulí.
Součástí školy je budova dílen, která byla vybavena v rámci Výzvy 57 novými
pracovními stoly a pracovním nářadím. K výuce pracovních činností je dále k dispozici cvičná
kuchyňka a pozemky ve školní zahradě, včetně skleníku.
Školní jídelna má zavedený čipový systém pro výdej jídel, žáci si mohou elektronicky
přihlašovat a odhlašovat obědy. Jídelna nabízí žákům školy možnost svačiny v době hlavní
přestávky.
Základní škola používá elektronickou žákovskou knížku. Na prvním stupni je současně
s elektronickou formou vedena i papírová podoba žákovské knížky. Také mateřská škola
využívá některé funkce elektronické žákovské knížky pro lepší informovanost zákonných
zástupců dětí.
Vchod budovy školy je monitorován kamerovým systémem, který využívá i školní
družina.

1.2. Zvláštní místní podmínky
Vzhledem k horší dopravní obslužnosti ze spádových obcí Líšnice a Božetice je upraven
začátek vyučování na 7:45 hod a zkráceny odpolední přestávky.
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1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina

7:45 – 8:30
8:40 - 9:25
9:45 – 10:30
10:40 – 11:25
11:35 – 12:20
12:30 – 13:15
13:20 – 14:05
14:10 -14:55

přestávka 8:30 - 8:40
přestávka 9:25 - 9:45
přestávka 10:30 - 10:40
přestávka 11:25 - 11:35
přestávka 12:20 - 12:30
přestávka 13:15 – 13:20
přestávka 14:05 - 14:10

2. Vzdělávací program
Ve školním roce 2019/2020 se ve všech ročnících vyučovalo podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vytvořeného v Inspisu – programu
doporučeného Českou školní inspekcí, platného od 1.9.2018.

2.1. Učební plán pro 1. stupeň
Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Člověk a jeho svět

Vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

Český jazyk a literatura

9

10

9

8

7

43

Anglický jazyk

0

0

3

3

3

9

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informatika

-

-

-

-

1

1

Prvouka

2

2

2

-

-

-

-

-

2

2

Přírodověda

-

-

-

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Vlastivěda

Umění a kultura

14

12
Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

6

Počet hodin v ročníku

20

22

24

26

26

118

2.2. Učební plán pro 2. stupeň
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

Vyučovací předmět

6.

7.

8.

9.

celkem

Český jazyk a literatura

5

5

4

4

18

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk

-

2

2

2

6

Matematika

4

5

5

5

19

Informatika

-

1

1

1

3

Dějepis

2

2

2

2

8

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Fyzika

2

2

2

2

8

Chemie

-

-

2

2

4

Přírodopis

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

1

2

2

7

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

1

-

1

1

3

Pracovní činnosti

1

1

1

1

4

28

30

32

32

122

Počet hodin v ročníku

2.3. Doplnění učebních plánů
-

začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací čj. 34776/98 - 22
začlenění problematiky výchovy k volbě povolání čj. 19485/2001 - 22
začlenění problematiky ochrany žáků před negativními vlivy
začlenění environmentální výchovy
začlenění etické výchovy
začlenění finanční gramotnosti
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Vzdělávací koncepce školy vycházela z vlastního materiálu „Koncepční záměry školy na
období 2015 – 2020“.

2.4. Dělení tříd
Ve školním roce 2019/2020 nebyla žádná třída vzhledem k nízkému počtu žáků dělena
na skupiny. Třídy na druhém stupni byly z finančních důvodů slučovány na pracovní činnosti,
výtvarnou výchovu, hudební výchovu, tělesnou výchovu, výchovu ke zdraví a občanskou
výchovu.

3. Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021
Zápis do 1. ročníku základní školy se uskutečnil v termínu 1. – 17. dubna 2020
bez přítomnosti dětí.
Počet zapisovaných dětí:
Odklad školní docházky:
Přijato :

18
4
14

4. Personální zabezpečení činnosti základní školy
4.1. Pedagogičtí pracovníci
4.1.1.Učitelé ZŠ
jméno
Mgr. Jitka Nováková

vzdělání
VŠ

aprobace
M , DEG

vyučuje
M, Vv

Mgr. Ludmila
Tollingerová

VŠ

1.stupeň

1.stupeň

Mgr. Miroslava Dědová

VŠ

Nj, Ov, 1.stupeň

1. stupeň, Nj

Mgr. Eva Kluiberová

VŠ

1. stupeň

1. stupeň

Mgr. Jana Novotná

VŠ

1. stupeň

1. stupeň

Mgr. Hana Červená

VŠ

Čj, D, Aj

Čj, D, AJ

Mgr. Jaroslava Máchová
Mgr. Helena Smrčinová
Mgr. Iveta Kašparová

VŠ
VŠ
VŠ

M, Nj
Čj, Hv
AJ, Nj, 1.stupeň, Hv

M
Čj, Hv
AJ, Hv, Nj
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poznámka
ředitelka
zástupce
ředitele
koordinátor ŠVP
TU 1.třídy
TU 2. třídy
preventistka
negativních jevů
TU 3. třídy
enviromentální
výchova
TU 4. třídy
TU 5. třídy
výchovný
poradce
TU 6. třídy
TU 7. třídy
TU 8. třídy

Mgr. Josef Himl
Mgr. Lubomír Doležel
Mgr. Miloš Kluiber
Mgr. Petra Máchová

VŠ

Př , Ch

VŠ

Tv, Ov

VŠ

F, Zákl. techniky

VŠ

CH, Bi

Př, Ch, Ov, Vv,
Vkz
Tv, Pč, Vkz, Ov,
Vkz
F, Z, ICT, Ov,
Vkz
Ch, Př

TU 9. třídy

4.1.2.Asistenti pedagoga
jméno
Simona Vlková
Ing. Jiřina Ťupová
Bc. Brigita Kabóková
Zuzana Kara- Ivanská
Bc. Aneta Hroníková

vzdělání
SŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ

úvazek
1,0
1,0
0,75
0,33
0,75

vzdělání

úvazek

Mgr. Jana Soldátová

VŠ

1,0

Bc. Brigita Kabóková

VŠ

0,25

4.1.3.Školní družina
jméno

4.2. Provozní zaměstnanci
Technický provoz základní školy zajišťují dvě uklízečky s úvazky 1,0 a 0,5 a školník.

5.Statistické údaje o škole
5.1. Základní škola
třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
celkem

počet žáků na
začátku roku
13
11
16
15
16
7
11
14
12
115

z toho dívek

počet žáků na
konci roku
13
11
16
15
18
8
11
14
13
119

6
4
6
7
7
5
6
5
5
51
9

z toho dívek

Žáci se SVP

6
4
6
7
7
5
6
5
6
52

1
0
1
1
2
2
0
1
2
10

5.2.

Školní družina

třída

počet dětí na
začátku roku

z toho dívek

počet dětí na
konci roku

z toho dívek

1. – 2.
3. - 5.
Celkem

22
31
53

9
13
22

22
31
53

9
13
22

5.3.

Školní jídelna

Počet strávníků - ZŠ
111

Počet strávníků - MŠ
48

Počet strávníků - zaměstnanců
28

6. Výsledky vzdělávání a výchovy
6.1. Prospěch v prvním pololetí
třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
celkem

Počet žáků
13
11
16
15
16
7
11
14
12
115

vyznamenání
12
11
14
13
11
5
8
4
2
80

prospěli
1
0
2
2
5
2
3
10
10
35

neprospěli
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

prospěli
1
0
0
1
5
4
3
10
11
35

neprospěli
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.2. Prospěch ve druhém pololetí
třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
celkem

Počet žáků
13
11
16
15
18
8
11
14
13
119

vyznamenání
12
11
16
14
13
4
8
4
2
84
10

Jeden žák z 1. třídy a jeden žák ze 4. třídy plní povinnou školní docházku v zahraničí podle §38
školského zákona.

6.3. Absolventské práce žáků 9. ročníku
Všichni žáci devátého ročníku vytvořili v rámci předmětu Informatika absolventskou práci,
kterou v červnu obhajovali před komisí složené z učitelů školy. Téma absolventské práce si žáci zvolili
sami podle svých zájmů a volby následného studia. Všichni žáci úspěšně práci vypracovali. V letošním
školním roce obhajoby probíhaly bez účasti veřejnosti.

6.4. Výchovná opatření za celý školní rok
třída
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
celkem

Počet
žáků
13
11
16
15
18
8
11
14
13
119

Chování
uspokojivé
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chování
neuspokojivé
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NTU

DTU

DŘŠ

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.5. Zameškané hodiny
třída

Počet žáků

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
celkem

13
11
16
15
18
8
11
14
13
119

Průměrný počet zameškaných
hodin za školní rok na žáka
38
23
33
53
38
67
54
68
83
50

Neomluvená
absence(hod)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Docházka za 2. pololetí se počítala pouze v období 1.2. 2020 – 13.3. 2020 v důsledku
uzavření školy na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
10.3.2020.
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6.6. Úrazovost žáků
Ve školním roce bylo nahlášeno 30 úrazů. ČŠI byla vyrozuměna o pěti z nich,
u těchto úrazů došlo ve třech případech k odškodnění žáka. Většina úrazů se stala v rámci
sportovních aktivit v hodinách tělesné výchovy a sportovních kroužků (25), dále v hodinách
pracovních činností (3) a ve školní družině (2).

6.7. Výchovné poradenství
6.7.1. Náplň práce výchovné poradkyně
Práce výchovné poradkyně byla v souladu se strategií vedení školy. Důležitá byla
spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Významnou součást náplně práce VP tvořilo kariérové
poradenství.
Nedílnou součástí byla i spolupráce s ostatními učiteli, která byla tradičně na velmi
dobré úrovni. Výchovná poradkyně eviduje integrované žáky, pomáhá třídním učitelům
s vyplňováním Sdělení školy o žácích vyšetřovaných v pedagogicko-psychologických
poradnách, předává doporučení pro učitele ze strany PPP a spolupracuje při jejich uplatnění
při výuce.
6.7.2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola spolupracuje s několika pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními
pedagogickými centry. Se všemi těmito institucemi byla velmi dobrá spolupráce, pracovníci
jednotlivých poraden navštěvovali školu. Mohli tak sledovat účinnost podpůrných opatření a
doporučení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na základě svých poznatků
doporučit další postup při vzdělávání těchto žáků.
Škola eviduje žáky, kterým na základě vyšetření v pedagogických poradnách nebo
speciálních pedagogických centrech byl přidělen příslušný stupeň podpůrných opatření.
Žáci s různými stupni podpůrných opatření:
PO stupeň 5 – 1 žák
PO stupeň 4 – 3 žáci
PO stupeň 3 – 3 žáci
PO stupeň 2 – 4 žáci
Pro tyto žáky třídní učitelé vypracovávají individuální vzdělávací plán. Ve škole
zároveň působí 5 asistentek pedagoga, které byly přiděleny do tříd, kde jsou děti se stupněm
podpůrných opatření 3, 4 nebo 5.
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6.7.3. Talentovaní žáci
Ve školním roce 2019-2020 se vybraní žáci účastnili soutěží (matematická soutěž
MASO) a olympiád (v německém jazyce, anglickém jazyce a fyzice). Většina dalších soutěží se
z důvodů uzavření škol neuskutečnila.
6.7.4. Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáka
Výchovná poradkyně se účastnila všech jednání školy s rodiči žáků, konaných z důvodu
prospěchových nebo kázeňských problémů žáka. Z každé schůzky, které se účastnila také
ředitelka školy a třídní učitel žáka, byl učiněn zápis. Všechny problémy se žáky jsou s rodiči
řešeny včas, proto není nutné používat kázeňská opatření, nedochází ani k nutnosti
klasifikovat žáka známkou nedostatečná. Škola se v této oblasti zaměřuje zejména na
prevenci.
V době uzavření školy výchovná poradkyně v případě potřeby (zejména v oblasti
kariérového poradenství) komunikovala s rodiči žáků elektronicky.

6.7.5. Kariérové poradenství
Jako každoročně, tak i v loňském školním roce žáci 9. ročníku byli informování
o možnostech dalšího studia na SŠ. Výchovná poradkyně pravidelně seznamovala žáky
s aktuálními informacemi ohledně přijímacího řízení. Žáci rovněž navštěvovali burzy škol, byly
jim předávány materiály, které střední školy posílají na ZŠ. Všechny důležité informace týkající
se volby povolání mohli žáci sledovat na nástěnce ve škole. Byly jim předány Atlasy školství se
všemi důležitými údaji o dalším studiu na SŠ.
Škola umožňovala zástupcům SŠ prezentovat své školy v 9. třídě. Naši bývalí žáci
navštěvovali školu a neformálním způsobem tak seznamovali žáky 9. třídy s rozdíly ve
fungování základní a střední školy.
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 byla od
11.3.2020 zrušena až do odvolání výuka na základní škole, čímž došlo i k posunutí obvyklého
termínu konání přijímacích zkoušek. Žáci 9. ročníku mohli začít chodit do školy na konzultace
z matematiky a českého jazyka 11. května, přijímací zkoušky se pak konaly pouze v jednom
termínu 8. června. Všichni žáci naší školy zkoušky zdárně složili a byli na SŠ přijati. Z celkového
počtu 12 žáků bude čtyřletý maturitní obor studovat 8 žáků, 4 žáci půjdou na tříletý učební
obor.
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6.7.6. Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 2019/20 vyšlo z 9. třídy 12 žáků, všichni se dostali na zvolené obory
středních škol. Devět žáků bude studovat čtyřleté maturitní obory, tři žáci budou studovat
tříleté učební obory. Umístění vycházejících žáků 9. ročníku:
Škola - obor
SPŠ Tábor – technické lyceum
Střední zemědělská škola Tábor-Agropodnikání
SZŠ Tábor – Praktická sestra
SOŠ spojů a informatiky Tábor
SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí
Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
SOŠ a SOU Milevsko – Stravovací a ubytovací služby
SOŠ a SOU Milevsko – Opravář zemědělských strojů
SŠ Obchodu,služeb a řemesel – Hotelnictví a turismus

počet
2
1
1
1
2
1
1
2
1
12

6.8. Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů je realizována zařazením průřezových témat do
tematických plánů jednotlivých předmětů, volbou vhodných akcí pro žáky i jejich rodiče
a širokou nabídkou zájmových kroužků pro žáky. Preventistou sociálně patologických jevů je
Mgr. Miroslava Dědová a pomáhá i výchovná poradkyně Mgr. Hana Červená. Žáci mají
možnost využít i schránku Školní vrby, kam mohou i anonymně vkládat své dotazy, náměty
a připomínky. V případě zhoršení vztahů mezi žáky třídy škola naváže spolupráci se
specialistou z pedagogicko- psychologické poradny, který pak se třídou pracuje.
6.8.1. Přehled aktivit podporujících prevenci

-

konference pro metodiky prevence - Mgr. Miroslava Dědová
setkání výchovných poradců – Mgr. Hana Červená
sportovní soutěže
umělecké soutěže
besedy a přednáškyé
zájmové kroužky organizované školou
6.8.2. Přehled kroužků

-

hudební (flétna)
anglického jazyka
dovedných rukou
sborového zpěvu
pohybových her
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V rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II - Další zlepšování podmínek školního
a předškolního vzdělávání CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015010 probíhal čtenářský klub,
badatelský klub a doučovací kroužky pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Ve školní
družině byl realizován klub zábavné logiky a deskových her.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů se pravidelně
účastní pracovních setkání.

7.1. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
jméno
Mgr. Eva Kluiberová

ZŠ

Mgr. Miloš Kluiber

ZŠ

Mgr. Jaroslava Máchová

ZŠ

Mgr. Ludmila Tollingerová

ZŠ

Mgr. Miroslava Dědová

ZŠ

Mgr. Jitka Nováková

ZŠ

Mgr. Lubomír Doležel

ZŠ

akce
31.10.2019 Dopravní výchova Kovářov
11.10.2019 "Jak učit programování na 2. stupni ZŠ“
31.10.2019 Dopravní výchova Kovářov
31.10.2019
Zajímavosti ze současné i klasické matematiky
21., 22. 9. 2019 Základní norma zdravotnických znalostí,
Milevsko
21., 22. 9. 2019 Základní norma zdravotnických znalostí,
Milevsko
23. 10. 2019 Workshop pro výchovné a kariérové poradce,
Opařany
12. 11. 2019 Pracovní setkání školních metodiků prevence,
Písek
30.8.2019 Řešení problému ve třídě, České Budějovice
21., 22. 9. 2019 Základní norma zdravotnických znalostí,
Milevsko
24.9. Matematická gramotnost
24.10.2019 Inkluze – aktuální změny, 8 hodin, Praha
12.11.2019 Inventarizace a účetní závěrka u
příspěvkových organizací, České Budějovice
21., 22. 9. 2019 Základní norma zdravotnických znalostí,
Milevsko

7.2. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Celoživotní učení má dvě formy. První probíhá jako vzdělávání ve vzdělávacích
institucích a vede k získání certifikátů a kvalifikací. Touto formou se vzdělávala Mgr. Miroslava
Dědová, která v tomto školním roce dokončila rozšiřující studium na výchovného poradce.
Studovala na Jihočeské univerzitě.
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Druhá forma je realizována neformálním učením, které není završeno certifikátem.
Probíhá ve škole v rámci celoškolního vzdělávání. Tohoto vzdělávání se zúčastnili všichni
pedagogičtí pracovníci.

8. Akce školy
měsíc

akce

třída

Září

Dopravní hřiště
Exkurze –Temelín, přírodovědné muzeum
Třídní schůzka 1. třídy
Focení žáků
Vítání občánků
Burza škol Tábor
Návštěva knihovny
Divadlo Karlín, Muzeum Hlavního města Prahy
Přednáška – Červený kříž
Prezentace SPŠ Strakonice
Vítání občánků
Třídní schůzky
Matematická soutěž MASO
Prezentace SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor- Ukázka
stolování
Přednáška - Planeta Země
Plavecký výcvik
Předvedení traktoru ze SOU Milevsko
Keramika ve ŠD
Přednáška- Energie pro budoucnost
Workshop- Prezentace SPŠ Písek
Divadelní představení- O líném Toníkovi
Projektový den- Vánoční dílny
Klima třídy- PPP Písek
Předškoláček
Plavecký výcvik
Návštěva SOŠ a SOU Písek
Exkurze- Národní muzeum Praha
Projektový den v rámci šablon
Vánoční besídka
Vánoční vystoupení pro rodiče
Vánoční posezení v ŠD
Filmové představení- Farmagedon
Lyžařský výcvik
Plavecký výcvik
Vítání občánků
Komentovaná prohlídka kostela
Školní superstar- soutěž ve zpěvu a recitaci
Vydání vysvědčení

4. třída
9. třída
1. třída
Celá škola
Vybraní žáci
9. třída
6. třída
6.-9. třída
8. třída
9. třída
Pěvecký sbor
1.-9. třída
Vybraní žáci
8.-9. třída

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden
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9.třída
1.-4. třída
7.-9. třída
ŠD 1. oddělení
8.-9. třída
9. třída
1.-3.třída
Celá škola
4. třída
1.-4. třída
9. třída
8. třída
9. třída
Celá škola
Celá škola
Školní družina
Celá škola
2. stupeň
1.-4. třída
Vybraní žáci
ŠD- 1. odd.
Celá škola
Celá škola

Únor

Březen

Plavecký výcvik
Přednáška o Severní Korei- kino Milevsko
Den otevřených dveří
Přednáška- Reprodukční zdraví a antikoncepce
Přednáška- Život v závislosti
Přednáška- Fake news
Přednáška pro rodiče a pedagogy- Netolismus
Karneval ve školní družině
Družina v knihovně
Zeměpisná olympiáda
Přehazovaná

Březen červen

Bubnování-Africké bubny
Uzavření školy na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020.

1.-4. třída
8.-9. třída
Celá škola
9. třída
7.- 8. třída
7.-9. třída
Školní družina
1. odd. ŠD
Vybraní žáci
Vybraní žáci 4.-5.
třída
Školní družina
Celá škola

9. Prezentace školy na veřejnosti
Škola se aktivně zapojuje do života obce. Žáci vystupují na akcích pořádaných obecním
úřadem i místními organizacemi. Zároveň se účastní různých soutěží a sportovních turnajů.
vystoupení pěveckého sboru při akci „Vítání občánků do života“

10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V tomto školním roce nebyla škola zapojena do mezinárodního programu.

11. Projekty financované z cizích zdrojů
Škola byla od září 2019 zapojena do projektu Další zlepšování podmínek školního
a předškolního vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015010.
Projekt je dvouletý, předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu by měly být 1 121
236,00 Kč, vše hrazeno z dotace.

12. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery
12.1. Odborová organizace
Na škole nepůsobí žádná odborová organizace.
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12.2. Partnerské organizace
Pokračovala spolupráce s organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží (TJ Sokol i Obcí
sokolskou, DDM Milevsko), dále se rozvíjela spolupráce s Místní lidovou knihovnou
v Sepekově. Patronem školy nadále zůstává ZVVZ Milevsko, a.s. Škola také dlouhodobě
spolupracuje s PPP Písek, PPP Tábor, SPC Strakonice a SPC České Budějovice.
Pokračuje zahraniční spolupráce se školou v rakouském St.Peter am Wimberg.
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13. Základní údaje o hospodaření školy
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Příloha 1: ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY SEPEKOV
ZA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020
Charakteristika školy
Mateřská škola je dvoutřídní, provoz školy byl od 6,15hodin -16.15 hodin.
Pro školní rok 2019 –2020 bylo zapsáno 49 dětí. V průběhu školního roku 1 dítě odhlášeno.
třída

počet dětí na

z toho dívek počet dětí na

začátku roku

z toho dívek integrované

konci roku

děti

1.třída

25

8

24

8

0

2.třída

24

5

24

5

0

Do základní školy odešlo 10 dětí.
Pro školní rok 2020 – 2021 bylo přijato13 žádostí o přijetí do mateřské školy,
jedné žádosti nebylo vyhověno. Zápis probíhal 2.5 – 16.5.2020 bez přítomnosti dětí.
Podmínky vzdělávání
Optimální podmínky pro rozvoj dětí zajišťovaly učitelky
Jméno

vzdělání

zařazení

úvazek

Mgr.Věra Máchová

VŠ

vedoucí učitelka

1

Romana Kotalíková

SŠ

učitelka

1

Mgr.Hana Buchnarová

VŠ

učitelka

1

Miluše Stejskalová

SŠ

učitelka

1

Vladěna Pipková

SŠ

chůva

0,5

Provozní zaměstnanci
Jméno
Jana Kašparová

zařazení
uklízečka

úvazek
1

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
„Svět kolem nás“, který nabyl účinnosti 1.9.2017 a byl aktualizován 3.9.2018 a 30.8.2019.
Program je založen na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samotné činnosti, individuální
volby, dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Respektuje přirozený vývoj, zrání a učení. Při
tvorbě vzdělávacího programu byl kladen důraz na uspokojování potřeb dětí, akceptování
vývojových specifik dětí předškolního věku s ohledem na individuální potřeby a možnosti.
Běžnou součástí vzdělávacího procesu MŠ je logopedická prevence. V průběhu vzdělávacího
procesu byly voleny vhodné metody a formy práce, které při individuálních i skupinových
činnostech rozvíjely klíčové kompetence dětí.
20

Byly vypracovány tyto doplňkové programy:
• Celé Česko čte dětem ve spolupráci s místní knihovnou a návštěvou knihovny
Základní školy
• Polytechnická výchova-využití dílniček, zařazování kreativních technických hraček
a stavebnic
• Povídálek – zaměřený na logopedickou prevenci
• Od semínka k plodu – zaměřené na seznamování s přírodou formou vlastní
zkušenosti, práce na školní zahrádce
• Divadélko s úsměvem – návštěva loutkových divadel ve škole, experimentace
s loutkou
• Veselé pískání, zdravé dýchání – zaměřené na správné dýchání, seznámení
s nástrojem, notami
Pro starší děti jsme připravili nespací aktivity v době odpočinku
Kreslím, píši, maluji – zaměřené na grafomotoriku
Cvičíme a tancujeme-rozvoj hudebních a pohybových schopností
Dovedné ručičky – rozvoj fantazie, představivosti, experimentace s různorodým materiálem
Hrajeme si s písničkou – rozvoj hudebních dovedností
Pohádkové hraní – seznamování s literaturou, dramatizace, experimentace s loutkou,
maňáskem, základy čtení
Nadále pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Božetice formou společného sledování
představení v Mateřské škole nebo Základní škole Sepekov.

Přehled aktivit Mateřské školy Sepekov
měsíc

Akce

Třída

Září

Pojď hrát hokej

1,2 MŠ

Říjen

Červená Karkulka- loutková
pohádka,divadlo Sedmihlásek
Cirkusové vystoupení se zvířátky
Cirkus Pavlíny
Správná výživa

1,2. MŠ

Prosinec

Mikulášská nadílka ve školce
Vánoční nadílka ve školce

1,2MŠ
1,2MŠ

Únor

Písničky z pohádek

1,2. MŠ

Listopad

Exkurze-kadeřnictví,pošta
Městys Sepekov
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1,2MŠ
2.MŠ

Vzdělávání pedagogů
24.9.2019 - Začínáme s přírodní zahradou v naší MŠ – České Budějovice
Romana Kotalíková
23.10.2019- Metodika dopravní výchovy pro MŠ – České Budějovice
Mgr. Hana Buchnarová
31.10.2019 – Dopravní abeceda – Kovářov
Romana Kotalíková
13.11.2019 – Podpora autoevaluace mateřské školy s využitím systému InspiS ŠVP
Mgr. Věra Máchová
18.11.2019 - Polytechnická výchova v MŠ - /šablony / Kovářov
Miluše Stejskalová, Mgr. Věra Máchová
25.11.2019 –9.12.2019 Matematická pregramotnost prakticky – Dyscentrum
Strakonice/šablony/
Romana Kotalíková, Mgr. Hana Buchnarová
27.11.2019 - Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD-České Budějovice /šablony/
Miluše Stejskalová
4.12.2019 – Poruchy učení –Jak zvládnout dys.? České Budějovice /šablony
Mgr. Věra Máchová
20.9.2019 -20.11.2019 - Osobnostně sociální rozvoj - logopedie/šablony /
Romana Kotalíková 8x8x hodin= 64
17.112020 - Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku Romana Kotalíková
28.1.2020
Aktuální změny předpisů 1.1.2020 /Zeman -Tábor/
Mgr. Věra Máchová
23.4- 24.4.2020 -Polytechnická pregramotnost v MŠ/šablony/
Mgr. Hana Buchnarová, Romana Kotalíková

Prezentace mateřské školy na veřejnosti
-vystoupení dětí na slavnostním „Vítání občánků do života“
- vystoupení na rozsvícení „vánočního stromu“

Mateřská škola byla v době od 16.3.2020 – 31.5.2020 uzavřena z důvodu epidemie Covid- 19.
Provoz byl obnoven 1.6.2020, školu navštěvovalo pouze 19 dětí. Městys Sepekov zakoupil
dezinfekční prostředky pro dodržení zvýšených hygienických požadavků. Místní hasiči postavili
na zahradě dětem „party stan“, což nám umožnilo trávit převážnou část dne na zahradě.
Na základě „Metodického pokynu pro mateřské školy do konce školního roku 2019-2020“jsme
vypracovali „Pravidla pro provoz mateřské školy“.
V průběhu školního roku jsme dle možností doplňovali didaktický materiál, byla provedena
revize hasicích přístrojů, revize zahradního a tělovýchovného nářadí.
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V době prázdnin proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v oddělení „Broučků“ a u
tělocvičny, sociálního zařízení pro zaměstnance. Rekonstrukce byla realizována z programu
Ministerstva financí ČR „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí“
Mateřská škola byla uzavřená od 13.7.2020 – 21.8.2020, školní rok byl ukončen 31.8.2020.

Vypracovala Mgr. Věra Máchová
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Příloha 2: ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A
MATEŘSKÉ ŠKOLY SEPEKOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020
Ve školním roce 2019/2020 se zájmového vzdělávání ve Školní družině při ZŠ a MŠ Sepekov
zúčastnilo 53 účastníků, kteří byli rozděleni do dvou heterogenních oddělení.
První oddělení navštěvovalo 27 účastníků zájmového vzdělávání z prvního a druhého i třetího
ročníku základní školy, a to pod vedením vychovatelky Mgr. Jany Soldátové. Z prvního ročníku
do školní družiny docházelo 11 žáků (5 dívek, 6 chlapců), z druhého ročníku taktéž 11 žáků
(4 dívky, 7 chlapců) a ze třetího ročníku 5 dívek.
Druhé oddělení vedla vychovatelka Bc. Brigita Kabóková za asistence Simony Vlkové
(asistentky pedagoga) a navštěvovalo jej 26 účastníků zájmového vzdělávání v tomto složení:
ze třetího ročníku 9 chlapců, ze čtvrtého 9 žáků (5 dívek, 4 chlapci) a z pátého ročníku 8 žáků
(3 dívky, 5 chlapců).
Ve složení celkového počtu účastníků obou oddělení převažovali chlapci 31 nad děvčaty 22.
Co se týká bydliště účastníků, tak z městyse Sepekov jich pocházelo 28, z obce Líšnice 8, z obce
Božetice 10, z města Milevska 4, z obce Božejovice 1, z Mlčkova u obce Přeštěnice 1 a z obce
Přeborov 1.
Během letních prázdnin 2019 proběhla renovace rozvodů vody, umyvadel i obložení. Pozitivně
kvitujeme zejména teplou vodu, která do té doby v místnostech obou oddělení družiny
chyběla. Taktéž došlo k výměně kobercové krytiny I. oddělení. Přibyla nám 4 skládací křesla
(do každého odd. 2 kusy) a 2 sedací vaky (1ks do odd.). Během uzavření školy na základě
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 byly vymalovány vstupní
prostory do suterénu, kde jsou obě oddělení družiny. Následně byly stěny vychovatelkami
graficky vyzdobeny, včetně skákacích her na dlažbě chodby.
Spolupráce se školou je výborná, můžeme využívat všechny vnitřní prostory, včetně knihovny,
tělocvičny, dílen i venkovních prostor. Díky školnému můžeme nakoupit různé pomůcky a hry.

I. oddělení ŠD
První oddělení jsme, spolu s asistentkou pedagoga Simonou Vlkovou, během uzavření školy
vyzdobily malbami na zeď, spolu s novými nátěry stávajícího nábytku, renovace kuchyňky na
hraní, úložných kontejnerů na stavebnice, pomalování skříní v duchu tématu výzdoby: Kdo žije
pod zemí, Jak se žije v lese. Podlahu obohatila postřehová hra na procvičování pravolevé
orientace. Kabinet byl přeorganizován, neboť děti jeho prostory využívají ke hrám na školu, se
stolním fotbalem i individuálním stolním hrám. K tomu jsme jim vytvořily funkční hrací prostor
s tabulí na „mazací“ fixy spolu se sítí na piškvorky, hrací stůl jsme vylepšily novým nátěrem
a schématem na Člověče, nezlob se, i namalovanými poli ke hře Šachy, Dáma. Ke hře na školu
jsme jim vytvořily pomůcky včetně české i anglické abecedy, malé násobilky, psaní y,i
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po tvrdých a měkkých souhláskách. Ještě bude proveden nátěr dveří staré skříně tabulovou
barvou pro kresbu křídami. I zde mají děti možnost k pohybové aktivitě na kresleném
schématu na dlaždicích, ve dvou mohou hrát skákací a paměťovou hru Zrcadlo. Pro dívky je
připraven nový domeček s panenkami na hraní, pro chlapce zase dřevěná autodráha s vozidly
záchranného systému.
Naše činnost ve školním roce 2019/2020 se nesla v duchu celoročního programu Celý rok
je prima, který vychází ze Školního vzdělávacího programu My se nudy nebojíme. Důraz
byl kladený na týmovou práci, prosociální dovednosti, kooperaci, kamarádské chování, vcítění
se do pocitů druhého, umění řešit konflikty, zvláště na jejich předcházení. Opět jsme vytvářeli
modelové situace a děti se učily odmítat nevhodné návrhy, včetně virtuálních. Samozřejmě
jsme si společně vytvořili pravidla soužití, aby nám spolu bylo dobře. Upevňovali jsme si
hygienické a stravovací návyky. Cílem naší spolupráce je umět využít svůj volný čas a netrávit
jej pouze hrami v digitálním světě. Hodně jsme byli venku, stavěli z přírodnin, pozorovali
změny v přírodě, hráli pohybové, rolové i kolektivní hry. V rámci pokusů jsme si zkusili „udělat“
déšť, vyrobili jsme si kartonové stromy a pozorovali, jak stromy „pijí“, hráli foukací fotbálek,
učili se šít předním, zadním i kroužkovým stehem. Seznámili jsme se s koloběhem vody
v přírodě, soutěžili jsme v přednesu básně Lesní studánka v knihovně městyse Sepekov.
Zároveň jsme si zkusili vyplnit malý literární test s pohádkovými hrdiny, ten nám připravila
p. Mikešová. Odhalil, kdo má nejvíce zkušeností s četbou. Při volné hře se velice osvědčila
velká kartonová stavebnice Cihličky pro naše dětičky, kdy z nich děti stavěly různé stavby,
včetně obřího domina. Díky ochotě p. Zdeňkové, p. Nekolové a p. Molové nám přibyly
materiály, které jsme zužitkovali při tvůrčí činnosti.
Hodně jsme si povídali v komunitních kruzích například o tom, jak si představuji kamarádské
chování, že mluvit slušně je normální…. Připomínali jsme si důležitá výročí, vyráběli výrobky
na vánoční trhy, pekli svatomartinské rohlíčky, perníčky, vánoční cukroví na naše vánoční
posezení. Vyrobili jsme přáníčka, zkusili si animování, zkoumali stavbu lidského těla
vytvořením kostlivců z papírových ruliček, zkusili udělat lyžařský areál z lyžařů, biatlonistů
a snowboardistů s našimi obličeji, vyrobili si maškarní škrabošky, mořský obrázek s mušlemi,
pohyblivý obrázek na kartonu, společně jsme četli atd… Kamarádi z druhého oddělení
nám zahráli loutkové divadlo, moc se jim povedlo. Učili jsme se bezpečně vyhledávat
informace na internetu. Většina z nás se podílela na výrobě „pekla“ a pekelných rekvizit,
které byly využity v průběhu Předškoláčka pořádaného pro budoucí školáky. Někteří z nás
se přímo zúčastnili organizování čertích disciplín v pekelných kostýmech.
Účastníci zájmového vzdělávání si mohli vybrat z pestré nabídky pravidelných i příležitostných
činností. V rámci šablon byly pro ně připraveny dva projektové dny, a to První pomoc
v družině, zajišťovaná manžely Evou a Zdeňkem Urbanovými ze Zdravotnické záchranné služby
Tábor a Keramika v družině pod vedením manželů Pichových z ateliéru Radost z Milevska.
Při první pomoci jsme si zkusili masáž srdce, ošetřit drobná zranění, jak správně zavolat pomoc,
jak komunikovat s dispečerem, co dělat v případě mdloby… Keramika v družině nám ukázala,
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jak se s hlínou pracuje, umožnila nám vytvořit vánoční svícen i výrobky podle své fantazie.
Po vyschnutí, glazování a vypálení si děti výrobky odnesly domů.
Dalšími příležitostnými činnostmi bylo vánoční posezení, kdy jsme si pochutnávali na našem
cukroví i cukroví některých maminek. Největší historickou památkou v městyse Sepekov
kostelem Jména Panny Marie nás provedla Pavlína Váchová, která nám poutavě vyprávěla
o historii této stavby. Zodpovídala zvídavé dotazy a moc nás chválila. Poté následoval tradiční
družinový karneval, kdy škola ožila pohádkovými bytostmi. Soutěžili jsme v tradiční
židličkované a jiných zábavných disciplínách. Poslední velkou akcí bylo Bubnování na indické
bubínky zajišťované panem Jarošem, které bylo pro posluchače úchvatné. Během chvíle
jsme se naučili doprovázet píseň.
Bohužel naši činnost předčasně ukončilo uzavření školy na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020.
Pravidelná činnost již nebyla obnovena, ale od 25. 5. 2020 ji nahradily neplacené odpolední
aktivity pro zájemce první školní skupiny.
Dne: 30. 6. 2020
Zpracovala: Mgr. Jana Soldátová, vychovatelka I. oddělení školní družiny při ZŠ a MŠ Sepekov

II. oddělení ŠD
Druhé oddělení během prázdnin prošlo menší inovací. S paní asistentkou Simonou Vlkovou
jsme pořídily závěsy na zakrytí regálů s hračkami, dále ručně šitý kapsář na pomůcky pro
tvoření dětí a sítě na umístění výtvorů ze zájmových činností. Využily jsme nabídky a vyměnily
klasické stoly za kulaté. Do odpočinkové zóny na koberci přibyla rozkládací molitanová křesílka
a nový sedací vak.
Začátek školního roku jsme přivítali v plném počtu. Po seznámení s bezpečnostními předpisy
pro pohyb v silničním provozu, s vnitřním řádem školy a pravidly družiny, jsme se při první
příležitosti všichni vyfotografovali. Vytištěné fotografie ze všech činností pravidelně pro děti
vystavujeme a obměňujeme na chodbě školní družiny.
S žáky jsme nad mapou světa zavzpomínali na prázdninové cesty k moři a jiné zážitky.
Dozvěděli se novinky ze světa a připomněli si výroční událost z 11. 9. 2001. Žáci z 5. ročníku se
touto událostí inspirovali a vyrobili papírový model Dvojčat. Zájemcům o podobnou tvůrčí
činnost byly k dispozici předlohy z časopisů ABC. Žáci ze 4. ročníku si s oblibou hráli na školu a
využívali ke hře improvizovaných pomůcek a materiálů. Ty nám poskytli někteří rodiče,
například paní Iveta Molová, která věnovala fixy a paní Jana Zdeňková, od které jsme dostaly
čtvrtky.
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Starší žáci z vlastní iniciativy vyrobili loutkové divadlo. Do tohoto projektu se s nadšením
zapojili téměř všichni. Poté připravili představení pro děti z I. oddělení, které mělo velký
úspěch.
Při nepřízni počasí se děti bavily společenskými, smyslovými či námětovými hrami. Děvčata s
oblibou vymýšlela vlastní příběhy, které doplňovala kresbou postaviček. Stejně tak i žáci 3.
ročníku našli zalíbení v kreslení komiksů.
Dle kalendáře jsme si připomněli svátky a události roku sv. Václava, Den vzniku samostatného
čs. státu, Halloween, Dušičky, sv. Martina, advent, sv. Valentýna. K těmto dnům si děti vyráběli
výrobky, přání, masky, vybarvovaly nebo malovaly akrylovými barvami. Tak jako každoročně i
loni děti přispěly produkcí výrobků pro vánoční jarmark.
Pro rozloučení s rokem 2019 jsme s paní asistentkou pro děti připravily vánoční tabuli s
občerstvením a vlastním cukrovím. Děti si předaly dárky a užily předvánoční atmosféru. Další
podobnou akci měly děti možnost zažít na karnevalovém reji masek. Děti si přinesly oblíbené
masky z domova. Za splnění soutěžních úkolů si vysloužily sladkou odměnu a společně si užily
diskotéku.
Při příznivém počasí jsme trávili odpoledne venku na Sokolském hřišti nebo na školním hřišti.
Děti zde našly prostor pro využití přírodních zákoutí pro tvorbu domečků a k námětovým hrám.
Starší žáci nejraději hráli kopanou. V zimním období nám sněhová nadílka dovolila postavit
několik obřích sněhuláků a užít si sáňkování a koulování.
I letos jsme byli nadšenými příznivci výroby a požívání dobrot. Pustili jsme se do pečení
Svatomartinských rohlíčků, muffinů, perníku a samozřejmě i do pečení vánočního cukroví. Pro
zahřátí a zlepšení nálady jsme si ke společným posezením vařili ovocný čaj. Děti se rády
zapojovaly a také pomáhaly s úklidem.
Další plánované aktivity nebyly z důvodu uzavření školy i školní družiny v důsledku
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 provedeny.

Dne: 30. 6. 2020

Zpracovala: Bc. Brigita Kabóková, vychovatelka II. oddělení školní družiny při ZŠ a MŠ Sepekov
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