VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 / 2016

SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Na Drahách 20, Dolní Břežany, školská právnická osoba

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
Část I
Základní údaje o škole
Název školské právnické osoby:

da Vinci
Sídlo a kontaktní adresa:

Střední škola, základní škola a mateřská škola

Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany

Telefon: 241 412 488, 608 333 567, 608 333 698
E-mail : info@skoladavinci.cz
Webové stránky SŠ, ZŠ: www.skoladavinci.cz
Webové stránky MŠ: www.msdavinci.cz
Zřizovatelé školy: Škola da Vinci, o.s. a Ing. Jitka Lukešová
IČO: 71 341 137
Číslo účtu: 2488100329/0800
Zřizovatelská smlouva uzavřená mezi Ing. Jitkou Lukešovou a Školou da Vinci o.s. ze dne 15.3.2012.
Rozhodnutí o zápisu změn do rejstříku škol a školských zařízení vydané Krajským úřadem
Středočeského kraje pod čj: 16255/2010-21 s účinností od 1.9.2010.
Rozhodnutí o zařazení do rejstříku školských právnických osob vydané MŠMT pod čj: 16255/2010-21
s účinností od 1.9.2010.
IZO mateřská škola: 181016559

IZO základní škola: 181015943

IZO školní družina: 181016591

IZO střední škola: 046389164

IZO školní klub: 181063514

IZO pedagogicko-psychologická
poradna: 181063522

IZO školní jídelna: 181063506

IZO školní jídelna – výdejna:
181016575

Statutární zástupce SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci: Ing. Jitka Lukešová
Ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci: Ing. Jitka Lukešová, jmenována dekretem ze dne 16.4.2012
s účinností od 1.9.2012.
Školská rada zřízená dle §167 zákona č. 561/2004 Sb.
Členové: Martin Lukeš, Jana Vlachová, Jan Červinka, Rostislav Vlach, Jiřina Ondráčková
Datum zápisu složení Školské rady do rejstříku školských právnických osob je 4.11.2013.

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku:
79-01-C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání, Gymnázium 79-41-K/41, denní forma vzdělávání
Mateřská škola
Školní rok
2015/2016

Počet tříd

Celkem

Počet dětí

1

30

Průměrný počet dětí na
Kapacita
třídu
30
30

1

30

30

30

Základní škola
Školní rok
2015/2016
1. stupeň

5

5

73

Průměrný počet
žáků na třídu
14,6

2. stupeň

4

4

31

7,75

162

9

9

104

11,6

162

Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Kapacita
162

Střední škola – Gymnázium, denní
Školní rok
2015/2016
1. ročník
Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

1

1

5

Průměrný počet
žáků na třídu
5

1

1

5

5

Kapacita
100
100

Zvolený vzdělávací program
Název zvoleného vzdělávacího programu
Škola pro zvídavé děti – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školka pro zvídavé děti – školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Touha poznávat svět je přirozená všem lidem – školní vzdělávací program pro gymnázium
Zařízení školního stravování
Typ jídelny
děti a
žáci
ŠJ
134

Počet strávníků
zaměstnanci školy
35

Kapacita

300

Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
Celkem

počet
oddělení
1

počet dětí

počet vychovatelů

Kapacita

60

Fyz. 3 / 0,75

60

Školní klub, který je součástí základní školy
ŠD
Celkem

počet
oddělení
1

počet žáků

počet vychovatelů

Kapacita

39

Fyz. 1 / 0,4

-

Část II
Údaje o pracovnících školy
Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
ZŠ a SŠ
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

Přepočtený / fyzický
19/13,9
19

Třídní učitelka Mgr. Magdalena Brončková (1. třída) má vystudované učitelství 1. stupně.
Třídní učitelka Mgr. Linda Kubale Polach (2. třída), studuje dálkový obor učitelství pro 1.stupeň.
Třídní učitelka Mgr. Jaroslava Rajnochová (3. třída) má vystudované učitelství 1. stupně a učitelství AJ.
Třídní učitel Mgr. František Páv (4. třída) má vystudované učitelství 1. stupně.
Třídní učitel Tomáš Kučera (5. třída) studuje dálkový obor učitelství pro 1. stupeň.
Mgr. Tereza Benešová (aprobace AJ), RNDr. Alice Jančáková (aprobace Fy a Che), Mgr. Vojtěch
Vykouk (aprobace D a ZSV), Bc. Jitka Boudová (aprobace ČJ a literatura), Mgr. Žaneta Prošková
(aprobace M), Mgr. Lenka Uvízlová (aprobace Bi a Ze), Ing. Tomáš Obdržálek (IVT/M), Mg.A. Kristýna
Patková (aprobace VV).
Výuka anglického jazyka byla zajišťována rodilou mluvčí Bc. Katarinou Venetikidou, Mgr. Terezou
Benešovou, (aprobace AJ, NJ a ŠJ), Mgr. Jarmilou Černohorskou (aprobace AJ/ČJ) a Mgr. Anežkou
Filipovou (aprobace AJ).
Výuka TV je zajišťována Mgr. Tomášem Svobodou, absolventem FTVS a Michalem Sedleckým
(aprobovaný, vrcholový sportovec).
MŠ
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

Přepočtený / fyzický
4/6
6

Školní družina
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

Přepočtený / fyzický
1,5/3
3

Školní klub
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

Přepočtený / fyzický
1/0,4
1

Nepedagogičtí pracovníci - počet : 5
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Škola podporuje doplnění potřebné odborné kvalifikace i další vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP). Jeden z pedagogů 1. stupně byl přijat ke studiu pedagogiky na UJEP v Ústí nad Labem. Mezi
další absolvované semináře, školení a kurzy patřily např. „Badatelská výuka přírodních věd“,
„ZDRSEM“, 5 pedagogů získalo certifikát lyžařského instruktora, 4 lidé absolvovali kurz plavčíka.

Část III
Výsledky výchovy a vzdělávání
Výsledky vzdělávání žáků ZŠ a SŠ
Škola využívá slovní hodnocení.
I. pololetí
ŽÁKŮ

I.A
II.A
III.A
IV.A
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A
G1.A

16 9 7 16
19 9 10 18
9 4 5 9
15 8 7 12
13 9 4 10
11 5 6 8
7 4 3 6
1 1 0 0
3 2 1 3
3 2 1 1
97 53 44 83

0
1
0
3
3
3
1
1
0
2
14

Neprospěli /(N
– nehodnocen)

Prospěli

Dívky

Vyznamenání

Třídní učitel
Mgr. Magdalena Brončková
Mgr. Linda Kubale Polach
Mgr. Jaroslava Rajnochová
Mgr. František Páv
Tomáš Kučera
Mgr. Tereza Benešová
Mgr. Vojtěch Vykouk
RNDr. Alice Jančáková
RNDr. Alice Jančáková
RNDr. Alice Jančáková
CELKEM/POČET

Chlapci

Celkem

Třída

CELKOVÝ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II. pololetí
ŽÁKŮ

I.A
II.A
III.A
IV.A
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A
G1.A

17
19
9
15
13
12
7
4
3
5
104

9
9
4
8
9
6
4
3
2
2
56

15 2
17 2
0
9
12 3
11 2
4
8
4
3
1
3
1
2
3
2
22
82

Neprospěli /(N
– nehodnocen)

Prospěli

Dívky
8
10
5
7
4
6
3
1
1
3
48

Vyznamenání

Třídní učitel
Mgr. Magdalena Brončková
Mgr. Linda Kubale Polach
Mgr. Jaroslava Rajnochová
Mgr. František Páv
Tomáš Kučera
Mgr. Tereza Benešová
Mgr. Vojtěch Vykouk
RNDr. Alice Jančáková
RNDr. Alice Jančáková
RNDr. Alice Jančáková
CELKEM/POČET

Chlapci

Celkem

Třída

CELKOVÝ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Počet absolventů ZŠ a SŠ
Základní škola měla ve školním roce 2015/2016 3 absolventy. Všichni absolventi úspěšně absolvovali
přijímací řízení na gymnázium. Střední škola neměla ve školním roce 2015/2016 žádné absolventy.
Počet dětí, které ukončily docházku do MŠ
Celkem 20 dětí ukončilo docházku do MŠ, z toho 13 bylo přijato do 1. třídy ZŠ da Vinci.
Přijímací řízení a přijetí do školy
Zápis do ZŠ da Vinci se uskutečnil dne 9.2.2016. Do první třídy bylo přijato 18 dětí, 2 děti dostaly
odklad povinné školní docházky.
Přijímací řízení a přijetí do střední školy
Přijímací řízení do SŠ da Vinci se uskutečnilo dne 18.4.2016. Do prvního ročníku bylo přijato
13 studentů.

Část IV
Hodnocení školy nebo jejich součástí
Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
Poslední inspekce realizovaná Českou školní inspekcí, středočeským inspektorátem, proběhla v dubnu
2015. Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci vykonává podle závěrů inspekční zprávy
činnost v souladu s jejím zařazením do rejstříku škol a školských zařízení. Celá inspekční zpráva je
k dispozici na webu školy.
Mezinárodní spolupráce
Žáci 1. stupně, 2. stupně a gymnázia se aktivně účastní projektů mezinárodní spolupráce škol
eTwinning. Průběh aktivit i jejich výsledky jsou k vidění na webových stránkách projektu. Stručné
informace lze najít na stránkách školy a školním a Facebooku.
V rámci výzvy 56 se uskutečnil zájezd žáků 2. stupně a gymnázia do Anglie spojený s výukou
anglického jazyka. Žáci byli ubytováni v rodinách. Během tohoto zájezdu se žáci seznámili s řadou
kulturních aspektů partnerské země a navštívili hlavní město. Zájezd přispěl k prohloubení motivace
ke studiu angličtiny. Škola podala žádost společně s dalšími evropskými školami v rámci projektu
Erasmus+.
Na jaře 2016 navštívili naši školu žáci svobodné školy z Petrohradu, pro které připravili žáci 5. třídy
dopolední program.
SCIO testy
Škola se zapojila do každoročního testování společnosti SCIO v modulu Stonožka, které se zaměřuje
na matematiku, český jazyk, člověk a jeho svět, anglický jazyk a klíčové kompetence žáků. Testování
se zúčastnili žáci 3. třídy (11 žáků), 5.třídy (13 žáků) a 7. třídy (7 žáků). Žáci třetí třídy dosáhli
nadprůměrných výsledků (percentil 77). Žáci 5. třídy se zařadili svými výsledky mezi průměr ze
zúčastněných škol dosáhli nadprůměrných výsledků (percentil 63). Žáci 7. třídy se zařadili svými
výsledky mezi průměr ze zúčastněných škol (percentil 40).

Část V
Projekty a spolupráce
Předložené a realizované projekty z cizích zdrojů
Škola realizovala projekt Dílny a jazyky v da Vinci v rámci výzvy č. 56 z operačního programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost. Škola také získala a realizovala projekt s názvem Dílny ve Škole da Vinci
v rámci výzvy č. 57 z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Další spolupráce
Byla realizována spolupráce s katedrou alternativní a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK
(odborná exkurze studentů PedF Uk v ZŠ da Vinci), s Rozvojovým poradenským pracovištěm v Dolních
Břežanech, s místní ZŠ a MŠ, hasiči apod. Škola dále spolupracovala s vědeckým pracovištěm HiLASE,
nové lasery pro průmysl a výzkum a ELI v Dolních Břežanech. V prostorách školy pak v průběhu
letních prázdnin proběhlo celorepublikové finále soutěže pro děti Expedice vesmír 2015. Mezi další
partnery, se kterými škola velmi úzce spolupracuje, jsou také Gymnázium - Přírodní škola a SCIO
škola.

Část VI
Prevence sociálně patologických jevů
Prevenci sociálně patologických jevů je ve škole věnována potřebná pozornost. Školní strategie se
opírá o vypracovaný Minimální preventivní program (součást školního řádu) a je účinná. Preventivní
program nabízí žákům různé výchovné, vzdělávací a jiné aktivity. Závadové jevy se ve škole
nevyskytují. Na druhém stupni a gymnáziu se rozjel program OSV – výuka osobnostní a sociální
výchovy, jehož velká část je věnovaná rozvoji emoční inteligence dětí. Škola nově otevřela vlastní
pedagogicko-psychologickou poradnu.

Část VII
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Pro rodiče, ale i pro žáky a děti jsou pořádány různé akce (např. koncerty ve školní budově, grilování,
koncerty na školní zahradě, společný lyžařský zájezd, pravidelné víkendové výtvarné tvoření –
keramika, korálkování), které podporují spolupráci rodiny a školy. V zimě se uskutečnil vánoční školní
Jarmark a poprvé se ve spolupráci s rodiči konal ples Školy da Vinci. Na jaře proběhla filmovodivadelní besídka pro rodiče FIDIHU. Na závěr roku se pak konala velká Aukce, jejíž výtěžek studenti
a rodiče poskytli na charitativní účely.
S dětmi jsou též pravidelně realizovány výlety (např. letní sportovní kurz, společný úklid lesa). Všechny
děti již od první třídy chodí do kurzu plavání. V rámci odpoledního programu byly realizovány kroužky
horsemanship, šachy, keramika, golf, fotbal, divadelní kroužek, tenis, plavání, holky v pohybu, věda
nás baví, dřevařská dílna, filmový kroužek a další. Škola je prezentována webovými stránkami
www.skoladavinci.cz a www.msdavinci.cz , provozuje vlastní Facebook, dále je prezentována
v místním tisku (Rozkvět), informacemi na budově školy a příležitostně formou letáků.

Část VIII
Podmínky ke vzdělávání
Škola sídlí v přívětivém prostředí v centru Dolních Břežan, v prostorách bývalé prvorepublikové
mateřské školky s pozemkem kolem 9.000 m2. Přízemí školy prošlo rozsáhlou rekonstrukcí v průběhu
léta 2010. V přízemí je školní jídelna a výdejna, učebna mateřské školy včetně šatny a sociálního
zázemí pro MŠ a velká místnost pro školní družinu, která může být v případě potřeby rozdělena na dvě
samostatné učebny ZŠ. V létě 2011 byla kompletně vyměněna střecha s krovem a strop, následně
byly v patře vybudovány tři nové učebny pro základní školu, dva kabinety a nové sociální zázemí.
V přízemí vznikl vstup z budovy školy přímo na zahradu.
V létě roku 2013 byla realizována přízemní přístavba školy o rozloze ca. 400 m2. K dispozici jsou nově
navíc dvě nové učebny, prostorná družina a chodba se šatnami. Dále také zastřešená terasa při jižní
fasádě a sušárna oblečení a obuvi.
Třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, Montessori i jinými vzdělávacími pomůckami, k dispozici je
také pět kvalitních interaktivních tabulí a velké množství výukového software, který děti s chutí
používají.
V červenci 2015 škola kolaudovala nové prostory, určené pro druhý stupeň ZŠ a SŠ. Jedná se o:
učebny pro skupiny žáků (třídy, či učební skupiny modulů) vybavené víceúčelovým, estetickým
a funkčním zařízením; speciální učebny pro výuku jazyků, výpočetní techniky, přírodovědných,
odborných aj. předmětů, laboratoře a dílny vybavené speciálním nábytkem, přístroji, nástroji,
materiálem a pomůckami v kapacitě odpovídající požadavkům BOZP a umožňující dělení tříd na
skupiny, popř. podle charakteru předmětu umožňující také individuální práci žáků (např. na PC,
v dílnách); hudební zkušebna, výtvarný ateliér, keramická dílna (nezbytné pro práci budoucích
pedagogů MŠ a volnočasových aktivit), zařízení pro tělovýchovné aktivity (tělocvična, vlastní bazén,
venkovní hřiště) vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním; prostory pro stravování (vlastní
školní jídelna), školní kavárna.

Část IX
Základní údaje o hospodaření školy
Rozvaha ke dni 31.12.2015
Viz příloha 1.
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015
Viz příloha 2.
Příloha k závěrce
Viz příloha 3.
Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou na jejím zasedání dne 22.9.2016.

V Dolních Břežanech, 31.8.2016

Ing. Jitka Lukešová
ředitelka školy

