Charakteristika školy
Základní škola Tábor-Měšice, Míkova 64 je zřízena jako škola s 1. až 5. ročníkem ZŠ.
Vyučování probíhá v oddělených ročnících. Kapacita školy je 120 žáků.
1 Umístění
Organizace je umístěna ve třech budovách, které jsou od sebe vzdáleny asi 100 metrů.

•

V budově Míkova 64 a Míkova 43 se nachází třídy ZŠ a dvě oddělení ŠD, v budově
Míkova 416 jsou dvě třídy MŠ, školní jídelna a tělocvična ZŠ.
Budovy jsou umístěny v rodinné zástavbě uprostřed klidného a bezprašného prostředí.

•

V blízkosti se nachází dostatečné množství přírody i kulturně historických objektů,
které skýtají mnoho možností k využití pro výuku i relaxaci žáků. Spojení s centrem je
dobré zajištěné městskou dopravou.

2 Materiální podmínky
•

Kmenové učebny jsou vybaveny novým estetickým více účelovým nábytkem, který
odpovídá podmínkám pro výuku. Ve třídách jsou lavice a židle různých rozměrů,
některé výškově stavitelné.

•

Prostory školy umožňují relaxaci, je zde možno provozovat nenáročné pohybové
aktivity.

•

Prostory jsou vybavovány a upravovány pro potřeby individuální integrace.

•

V jednotlivých učebnách je dostatek didaktických dvojrozměrných i trojrozměrných
pomůcek, nástěnné obrazy STIEFELL, DIPO, počítačové výukové programy
Terasoft, multimediální učebnice, Magic Basket a další pomůcky.

•

Ve všech třídách je tabule pro interaktivní výuku, radiomagnetofon, počítač
s připojením k internetu, televizní přijímač, DVD přehrávač.

•

Počítačová učebna je vybavena sedmi počítači a jedním notebookem s připojením
k internetu, interaktivní tabulí ACTIV BOARD. Žáci mají možnost na všech
počítačích využívat výukové programy pro český jazyk, matematiku, prvouku a
anglický jazyk.

•

Ve škole je i dostatek výukových pomůcek a materiálu pro žáky s poruchami učení.

•

Učebnice jsou dle potřeby obnovované. V předmětech: český jazyk, prvouka,
hudební výchova využíváme interaktivní učebnice Nové školy. Všechny mají
doložky MŠMT.

•

Žákovská i pedagogická knihovna je vybavena 2 500 kusy knih. Žáci mají dostatečné
množství výběru mimočítankové četby. V rámci knihovny byla zřízena malá čítárna
pro samostudium žáků a pro individuální práci s integrovanými žáky. Po modernizaci
je zde jeden počítač s výukovými programy a tiskárna se skenerem.

•

Ve sborně školy je umístěn počítač pro pedagogy, kopírovací technika, k dispozici je
digitální fotoaparát, videokamera.

•

Ve škole jsou tři funkční kopírovací zařízení, z nichž jedna je multifunkční pro
kopírování A3, A4 formátů, pořizování barevných kopií. Dále má personál
k dispozici dva skenery s kopírovacím zařízením.

•

Ve vybavení školy jsou rovněž pomůcky pro relaxaci: gymnastické míče, koberce,
didaktické hračky, třídní knihovničky.

•

Pro setkávání všech žáků školy jsou využívány prostory nové tělocvičny.

•

Prostory pro stravování jsou zajišťovány v nově vybudované přístavbě školy, jejíž
součástí je tělocvična a výdejna jídla.

3 Prostorové podmínky
•

Budovy základní školy jsou dvě. V budově Míkova 64 jsou umístěny 3 učebny
zhruba pro 60 žáků. Jedna z tříd také slouží jako učebna výpočetní techniky. Je zde
oddělená šatna, sociální zařízení odpovídající novým hygienickým normám. K
budově patří ještě kabinet a kolna, kde jsou umístěna technická zařízení pro chod
školy.

•

Vedle budovy 64 je školní hřiště o rozloze 2007 m2. Hřiště je vybaveno prvky pro
volejbal, basketbal a malou kopanou. V rámci projektů realizovaných městem a
školou zde bylo vybudováno nové doskočiště a zrenovovány dva stoly pro stolní
tenis.

•

Budova 43 je umístěna asi 100 m od budovy 64. Jsou zde dvě učebny, kabinet
sloužící rovněž jako školní pedagogická a žákovská knihovna s čítárnou. V budově se
nachází herna školní družiny. Obě třídy jsou v odpoledních hodinách využívány pro
činnost školní družiny a práci zájmových kroužků.

•

K prostorám budovy 43 patří rozlehlá půda, která částečně slouží jako kabinet
pomůcek.

4 Technické a jiné podmínky
•

Údržba hříště a travních ploch je zajišťována smluvně.

•

Odklízení sněhu je zajištěno malotraktorem a smluvně s Technickými službami Tábor.

•

Ostatní údržba je prováděna odbornými firmami.

•

Během roku probíhají pravidelné revize a kontroly elektro a další.

5 Hygienické podmínky
•

Rozměry tříd odpovídají kapacitě školy dle vyhlášky 410/2005 Sb.

•

Prostory pro odkládání jsou zajištěny v jednotlivých budovách v hromadných
prostorách.

•

Škola je napojena na městský vodovod.

•

Teplá voda je zajištěna elektrickými bojlery.

•

Sociální zařízení jsou nově zrekonstruovaná. V obou budovách je sociální zařízení pro
zaměstnance a úklidové komory.

•

Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny jsou vybaveny
dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám
daného věku.

•

Úklid budov probíhá v souladu s hygienickými normami.

•

Osvětlení budov je modernizováno předepsanými zářivkami.

•

Třídy jsou dostatečně větrané, okna po výměně.

•

Topení je zajištěno akumulačními kamny.

•

Žákům je zajištěn pitný režim – donášením čaje ráno ze ŠJ.

•

Prostory pro stravování jsou vybavené hygienickým zařízením.

•

Je zajištěn vhodný režim vyučování, vhodná struktura pracovního a odpočinkového
režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu.

•

Dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole i okolí
je zajištěno předpisem ve školním řádu.

•

Je zajištěna dostatečná ochrana žáků před úrazem, násilím, šikanou a jinými
patologickými jevy.

•

Je zajišťováno výrazné označení všech předmětů z hlediska bezpečnosti a částí
využívaných prostor, jsou odstraňovány nedostatky zjištěné vnitřními i vnějšími
kontrolami.

•

Tělesná výchova probíhá v nově vybudované školní tělocvičně, která se nachází
v přístavbě budovy MŠ.

6 Charakteristika pedagogického sboru
Základní škola
Pedagogický sbor tvoří 6 učitelek s aprobací pro první stupeň ZŠ (5 z nich jsou třídními
učitelkami) a 5 asistentek pedagoga (všechny absolvovaly kurz pro asistenty pedagoga).
Všechny pedagogické pracovnice jsou pro výkon své pedagogické činnosti 100% aprobovány.
Školní družina
Ve školní družině pracují 3 vychovatelky. Všechny tři pracovnice jsou pedagogicky i odborně
způsobilé pro práci ve školní družině. V rámci školní družiny vedou kroužky: hra na flétnu,
zdravotnická příprava, výtvarné a rukodělné techniky, dramatická výchova, anglický jazyk a
sportovní hry.

Jméno

funkce

aprobace

Mgr. Hana Saláková

ředitelka
školy

1.st. ZŠ, učitelství
VVP

Mgr. Miluše Borkovcová

učitelka

1.st. ZŠ (PV)

Mgr. Zdena Olivová

učitelka

1.st.ZŠ (VV)

ostatní činnost

Environmentální

a

ICT

koordinátor
Mgr. Renáta Stradová

učitelka

1.st.ZŠ (HV)

Aj, správce knihovny

Mgr. Eva Foralová

učitelka

1.st. ZŠ (DV)

Aj, kroužek AJ

Mgr. Olga Jůzová

učitelka

1.st.ZŠ (TV)

Metodik prevence

Ludmila Kuberová

vychovatelka

SPŠ (vych.)

Vedoucí dramatického a

asistentka ped.
Helena Pěnková

sportovního kroužku

vychovatelka

SPŠ (vych.)

asistentka ped.

Vedoucí kroužku
dovedných rukou a
zdravotnického

Dis. Milena Galiová

asistentka ped.

VOŠ, kurz AP

Miloslava Benediktová

asistentka ped.

ÚSV, kurz AP

Alena Kratochvílová

asistentka ped.

SPŠ, kurz AP

•

Učitelé mají odbornou a pedagogickou způsobilost 100%.

•

Jsou komunikativní směrem k žákům i rodičům.

•

Jsou schopni diagnostikovat problémy žáků a pomoci jim, případně doporučit odborné
pracoviště pro toto diagnostikování, zprostředkovávají informace o žákovi pro PPP a
SPC.

•

Ve sboru jsou kvalifikovaní pedagogičtí asistenti pro individuální asistenci.

•

Pedagogický sbor je příznivě složen, odborně i věkově. Je schopen týmové
spolupráce, komunikace.

•

Řídicí pracovníci jsou schopni vytvářet profesní klima, usilují o neustálý profesní růst,
s koncepčním myšlením a stylem práce, schopni poradit, ale i zaštítit učitele vůči
negativním vnějším vlivům.

7 Dlouhodobé projekty:
•

Týden zdraví, člověk a zdraví

•

Zdravé zuby

•

Školní mléko

•

Žijeme v Evropě

•

Člověk a zdravý život bez drog

•

Vydávání školního časopisu Měšičáček

•

Naše město

•

Poznej a chraň

•

Než půjdu do školy – projekt pro předškoláky

•

Vánoce u nás a jinde

•

Poznáváme národy

8 Zájmové kroužky
•

Dovedné ruce

•

Anglický jazyk

•

Sportovní kroužek

•

Půlhodinky s Internetem

•

Dramatický kroužek

•

Zdravotnický kroužek

•

Kroužek pro žáky s poruchou učení

9 Spolupráce s institucemi
•

PPP České Budějovice, odloučené pracoviště Tábor

•

SPC Týn nad Vltavou

•

SPC Strakonice

•

SPC České Budějovice

•

ZVaS České Budějovice, pobočka Tábor

•

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

•

NIDV Praha

•

SZÚ Praha, Šrobárova 48, 10042 Praha 10, „Projekt škola podporující zdraví“

•

Zdravotní ústav se sídlem V Českých Budějovicích, L.B. Schneidera 32, ČB 37021

•

ABC Učebnice Prachatice

•

Cassiopeia CEV České Budějovice

•

Dřípatka CEV Prachatice

•

Planetárium České Budějovice

•

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře

•

Plavecká škola TJ Tábor

•

DDM Tábor

•

Dopravní hřiště Tábor

•

Laktea Praha, Hvoždánská 3, Praha 4

•

Kalibro Na Poříčí, Praha

•

Tvořivá škola, Kamenná čtvrť 120, 639 00 Brno

Místní a regionální partneři:
•

Zahradnictví Címl

•

COMETT plus

•

Dřevotvar Chýnov

•

Autodoprava Bláha

•

Kooperativa Tábor

•

Školní statek SZŠ a VOŠ v Táboře

•

Okresní archiv

•

Dušek – elektro údržba

•

Kvičínský Planá nad Lužnicí

•

Technické služby Tábor

•

SPŠ strojní a stavební Tábor

•

M.Z.Plachý Chýnov

10 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
•

Školská rada pracuje v novém složení od 19.1.2012 v šestičlenném složení, schází se
minimálně 2x ročně.

•

Rodiče jsou organizováni v Klubu rodičů, který pracuje při Unii rodičů ČR.

•

Dvakrát ročně jsou organizovány schůzky a konzultace pro rodiče.

•

Dle potřeby probíhají konzultace individuálně – předem dohodnuté.

•

Rodiče jsou kontaktováni prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek,
zpravodaje, e-mailem.

•

Zákonní zástupci mají možnost účastnit se výchovných a vzdělávacích akcí
organizovaných školou.

•

1x ročně vydává škola školní informační zpravodaj.

•

Žáci s učiteli vydávají 1x ročně časopis Měšičáček.

•

Žáci mají vlastní žákovskou samosprávu.

•

Škola organizuje podle zájmu společné výlety rodičů s dětmi a pedagogy.

•

Několikrát do roka jsou pořádány společné kulturně a sportovně zaměřené akce: Jarní
putování za čarodějnicí, vánoční a velikonoční výstavy, lampionový průvod u
příležitosti vzniku samostatného Československého státu, Den dětí, školní besídky,
divadelní představení.

11 Charakteristika žáků
•

Převážná část žáků navštěvující naši školu je ve věku od 6 do 12 let.

•

Všichni žáci jsou české národnosti.

•

Zhruba 80% žáků přichází z MŠ Tábor - Měšice, jež je součástí ZŠ

•

Někteří žáci se aktivně zúčastňují recitačních soutěží na úrovni školní, okresní a
krajské.

•

Žáci, kteří jsou členy dramatického kroužku, nacvičují a předvádějí divadelní
vystoupení pro žáky a děti ZŠ a MŠ, rodičovskou i širokou veřejnost.

•

Část žáků preferuje sport a účastní se Mc Donalds cupu, lehkoatletických olympiád,
atletického čtyřboje, plaveckých přeborů, turnajů ve vybíjené,…

•

Mnozí žáci se účastní soutěží

•

Žáci 3., 4. a 5. tříd se účastní matematické soutěže Matematický klokan. Žáci 5. třídy
provádějí test KALIBRO.

•

Děvčata se věnují ráda ručním pracím. Jde o vyšívání, háčkování, pletení a zdobení a
výrobu lidových a upomínkových předmětů.

•

Z oblasti přírody se žáci převážně zabývají ochranou přírody a životního prostředí.
Chodí na exkurze do různých lokalit v našem okolí. Účastní se soutěže „Poznej a
chraň“.

•

Škola se snaží budovat a rozvíjet u všech žáků aktivní čtenářství.

•

Ve škole probíhá individuální integrace žáků se zdravotním postižením. Integrace
probíhá s asistentem pedagoga i bez jeho pomoci v běžné třídě.

•

Všichni žáci mají možnost každodenně využívat půlhodinky s internetem.

