Základní škola a Mate ská škola eské He manice

I O: 70988811,
Adresa: . 50, 565 52 eské He manice,
Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655

Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2004 - 2005
podle vyhlášky MŠMT . 15/2005 §7

A

Název školy: Základní škola a mate ská škola eské He manice
Sídlo školy: eské He manice . 50, 5 6 5 5 2 eské He manice
Z izovatel: Obec eské He manice, okres Ústí nad Orlicí
Právní forma organizace: P ísp vková organizace
Charakteristika: Organizace vykonává innost uvedených druh škol a školských za ízení.
Druh škol: Základní škola, Mate ská škola
Druhy školských za ízení: Školní družina, Školní jídelna, Závodní jídelna
Statutární zástupce: Mgr. Jana Jandová
Dálkový p ístup: jana.jandova@zs.ceskehermanice.indos.cz
Školská rada: z ízena 8. 2. 2005 pracuje ve složení:
p edseda -Vladimíra Marcalová, bytem eské He manice . 88 ( volená zástupkyn rodi žák )
Veronika Švecová, bytem Tisová . 132 (vol.zástupkyn pedagogických pracovník školy)
Ladislav Jirsák, bytem eské He manice . 72 ( zástupce z izovatele ).

B

Organizace školy podle školského rejst íku
Jednot ídní MŠ – 25 d tí – celodenní p edškolní výchova
Jednot ídní ZŠ – 13 d tí ( I. t ída spojený 2., 4. a 5. ro ník v po tu žák 7 + 3 + 3 ) vzd lávání a
výchova v rámci povinné školní docházky a zájmové kroužky
Školní družina – 1 odd lení – 13 d tí
Jídelna – 38 d tí a 10 zam stnanc
Vzd lávací program: Základní škola j. 16 847/96-2 zodpovídá Mgr. Jana Jandová
MŠ – Barevné kamínky, p íprava RVP pro MŠ zodpovídá Anna Hanzlová

C

P ehled pracovník organizace
Pedagogi tí pracovníci: Mgr. Jana Jandová – editelka školy, t ídní u itelka ZŠ, správce ICTK,
vedoucí zájmového kroužku Hrajeme si s PC
Jana Jiskrová – u itelka ZŠ
Andrea Brýdlová Dis – u itelka ZŠ ( angli tina )
Veronika Švecová – u itelka ZŠ, vychovatelka školní družiny, vedoucí
zájmového kroužku Sportovní hry a Hra na zobcovou flétnu
Anna Hanzlová – vedoucí u itelka MŠ
Lada Kone ná – u itelka MŠ
Provozní zam stnanci: Helena N mcová – školnice
Jana Šmejdí ová – uklize ka
Eva Jirsáková – vedoucí školní jídelny
Alena Kunartová – kucha ka
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D

Údaje o p ijímacím ízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném p ijetí do školy
Zápis d tí do první t ídy ZŠ pro školní rok 2005 – 2006 se uskute nil 27. 1. 2005. Slavnostního
zápisu se zú astnilo 12 p edškolák s rodi i a prarodi i. Z dvanácti zapsaných požádali rodi e
jednoho chlapce o odklad školní docházky. Pat i n podložené a od vodn né žádosti editelka školy
vyhov la..
Zápis d tí do MŠ se uskute nil 15. dubna. editelkou školy byla vydána dv rozhodnutí o p ijetí
dít te do MŠ. ( za pr b h zápisu a evidenci zodpovídá Anna Hanzlová – vedoucí u itelka MŠ ).

E

Údaje o výsledcích vzd lávání žák
Všichni žáci pátého ro níku postoupili do vyššího ro níku a p estoupili na druhý stupe pln
organizovaných škol ( ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, ZŠ T. G: Masaryka Litomyšl ). Dva žáci t etího
ro níku postoupili do tvrtého a jeden opakuje. Všichni žáci druhého ro níku postoupili do t etího
ro níku. Nikdo z žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování.
Školní vzd lávací program „Základní škola j. 16 847/96-2“ byl obohacen ú astí v celostátním
projektu „Les ve škole, škola v lese“. Celoro ní aktivita vyvrcholila v dubnu vypracováním
záv re né zprávy a odesláním do celostátní sout že. Celá škola pracovala na programu rozší ení
výchovy k ochran životního prost edí a její zapojení do praktického života školy. Celý rok aktivn
t ídíme odpad a dvakrát jsme spole n s OÚ uspo ádali sb r papíru v celé obci. Ve spolupráci
s firmou Ekola Libchavy a Obecním ú adem v eských He manicích byly do zakoupeny kontejnery
na t íd ný odpad do celé budovy.
Výuka plavání se uskute nila v rámci TV ( plavecká škola AAA ve Vysokém Mýt ).
Plaveckého výcviku se zú astnili všichni žáci ZŠ a v tšina d tí MŠ.
Sout že v rámci školy – poznávání p írodnin, sb r lé ivých bylin, matematický klokánek, atletický
trojboj, jízda zru nosti, v domostní sout ž z dopravní výchovy a další.
Sout že mimo školu – turnaj ve vybíjené malot ídních škol na Vraclavi( t etí místo ), Školympiáda
ve Vysokém Mýt ( t etí místo ), výtvarné sout že po ádané sponzory, jízda zru nosti, v domostní
sout ž z dopravní výchovy na dopravním h išti ve Vysokém Mýt ve spolupráci s org. BESIP,
Atletický trojboj ( sout ž pro MŠ v našem regionu ).
Návšt va kulturních a spole enských akcí
Výstavy: Muzeum ve Vys. Mýt – výstava hub, život ježk , ZUŠ Vys. Mýto – výstava
výtvarných prací žák školy,
Divadelní p edstavení a výchovné koncerty: Dob í Bob i ( ve spolupráci s M klubem ve V. M. ),
Zp váci z Národního divadla a jejich Sn hurka ( vystoupení v budov školy ), Divadélko JoJo
pravideln hostuje s cyklem svých p edstavení v prostorách MŠ. Hudební vystoupení ( dárek
z izovatele d tem v záv ru školního roku ).
Exkurze: P írodov dný program v novaný našim dravc m spojený s ukázkou výcviku a lovu
n kterých druh ve spolupráci se ZŠ Sloupnice, návšt va v m stské knihovn ve Vysokém Mýt
( režim záp j ek, knižní fond knihovny ), návšt va na Obecním ú ad v eských He manicích,
ukázka techniky místní jednotky hasi s panem Je ábkem sou asn s nácvikem evakuace budovy
p i cvi ném požárním poplachu, Den Zem ve Vysokém Mýt , putování k prameni vody ve
spolupráci s VAK – vodní zdroje ve Sloupnici, jednodenní výlet do Prahy ( Muzeum MHD v Praze,
Pet ínská rozhledna, Pražský hrad, metro, lanovka ...),
Návšt vy ve škole: Den otev ených dve í v souvislosti s Váno ním jarmarkem využilo n kolik
desítek návšt vník z ad rodi , pozdravili jsme se s našimi absolventy i s p edškolá ky.
S pohledem do historie naší obce a na besedu nad kronikou k nám p išel pan místostarosta
Chleboun.
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F

Údaje o dalším vzd lávání pedagog
Pedagogové základní školy absolvovaly n kolik odborných seminá . Mgr. Jana Jandová
absolvovala seminá e zam ené na zm nu školské legislativy a provoz školy „Nové školské zákony
2005“. Absolvovala vzd lávací program „ editel školy a granty“ Pro prohloubení a aktivizování
protidrogového programu na škole se zú astnila kurzu „ Protidrogová prevence na ZŠ a MŠ“.
Školení na úrovni kraje na téma editel a BOZP bylo v nované zm nám v nových vyhláškách.
Nedílnou sou ástí vzd lávání byly seminá e a porady v nované Rámcovému vzd lávacímu
programu a p íprav školního vzd lávacímu programu. Jako poslední pak bylo školení po ádané
Státním archivem na téma spisová služba na škole a nový zákon o archivnictví.
V rámci SIPVZ získali t i pedagogové certifikát úrovn „Z“ z toho dv ( Veronika Švecová
a Anna Hanzlová ) po absolvování kurzu a jeden byl ud len administrativn po uznání již d íve
získaných certifikát správci ICTK Jan Jandové, která absolvovala také pravidelné doškolování.
Vychovatelka Veronika Švecová absolvovala školení pro vstup do projektu „Les ve škole, škola
v lese“ a byla koordinátorem jednotlivých úkol projektu mezi ostatními vyu ujícími. Dále
absolvovala v rámci DVPP seminá e „Výtvarné inspirace sou asným um ním“ a „Základní
po íta ová gramotnost – prvotní seznámení s tabulkovým kalkulátorem Excel“. U itelky MŠ Anna
Hanzlová a Lada Kone ná se zú astnily kurzu první pomoci. Paní u . Lada Kone ná ješt navštívila
seminá „Dramatická výchova v MŠ. Další vzd lávání u itelek MŠ se nekonalo z d vodu jejich
opakované pracovní neschopnosti.Vzhledem k velikosti kolektivu je pravidelné p edávání získaných
zkušeností sou ástí každodenní spolupráce. V ervnu se otev ela možnost ješt obohatit vzd lávání
o další akce hrazené z dota ních pen z, ale žádost o p id lení dotace z prost edk rozvojového
programu „Zp ístupn ní dalšího vzd lávání pedagogických pracovník základních škol s ro níky
pouze 1. stupn “ podaná Krajskému ú adu Pardubického kraje ve spole ném projektu se ZŠ Nové
Hrady a ZŠ Zámrsk byla bohužel zamítnuta.
Svou kvalifikaci si zlepšují i provozní zam stnanci. Vedoucí školní jídelny byla proškolena
a seznámena s prací na PC a s využíváním nov zakoupeného programu na evidenci ve školním
stravování. Zú astnila se také vzd lávacího programu „Školní jídelna – sou ást školy“

G

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve ejnosti
Pe ujeme již adu let o pomník ob tem sv tových válek a o hrob. I letos jsme vystoupili
s krátkým programem v p edve er oslavy vzniku samostatného eskoslovenska.
Ve spolupráci s podnikem Lesy R jsme se pustili do vysazování sazenic strom ( borovice,
smrk, jedle, buk, javor ) a zahájení pé e o vlastní semená ky.
Každoro n vyjíždíme na školu v p írod . Mate ská škola pobývala v termínu 28. 2. – 4. 3. 2005
na chat Orli an . Deštné v Orlických horách poskytlo zasn ženou krajinu k zimním hrám.
Základní škola vyrazila tentokrát do Klášterce nad Orlicí a ubytovala se v Rekrea ním st edisku
Orlice. V termínu 25. 4. – 29. 4. 2005 zde probíhaly sout že, turistické vycházky, pln ní
tematických úkol , karneval, vyvrcholení programu „Les ve škole, škola v lese“ a spole né
vypracování záv re né sout žní zprávy.
U p íležitosti výro í konce druhé sv tové války jsme vystoupili s našimi žáky s pásmem básní a
písní u pomníku ob tem sv tových válek.
Pro všechny maminky a babi ky k jejich svátku jsme letos p ipravili pohádkové odpoledne. D ti
z MŠ nacvi ily pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký a žáci ZŠ nastudovali pohádku O Šípkové
R žence. Divák m se líbily také písn , recitace, tane ní vystoupení i hra na zobcové flétny.

H
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Údaje o výsledcích inspek ní innosti provedené eskou školní inspekcí
Ve dnech 6. a 7. ervence 2005 probíhala na naší škole kontrola eské školní inspekce
Pardubického inspektorátu. Výsledky inspekce jsou p íznivé. Základní škola je hodnocena velmi
dob e. Inspek ní zpráva bude brzy zp ístupn na na p ipravovaných www stránkách školy.

I

Základní údaje o hospoda ení školy
Škola dosáhla za druhou polovinu roku zlepšeného hospodá ského výsledku i p es výdaje
spojené s úhradou d ív jších závazk a výdaje na plánované revize a opravy elektroinstalace v etn
topení. Do sborovny byla zavedena voda a instalováno nové umyvadlo. Vzhledem k velmi špatnému
stavu školního h išt a zahrady MŠ, na který upozornila revizní zpráva, byly ušet ené prost edky
obce na provoz školy p evedeny do fondu rezerv. Na ja e pak prost edky byly využity na
rekonstrukci obou h iš . Za podpory z izovatele, rodi i zam stnanc prob hla úprava prvk
s ohledem na normy, odstran ní nevyhovujících, náhrada a instalace nových prvk a vytvo ení
dopadových zón s cílem eliminovat d ív jší závady. Díl í akce se v kone ném sou tu p ehouply p es
70 000 K .
Z prost edk obce bylo investováno dalších více než 70 000 K na odstran ní závad zjišt ných
v p edcházejících letech opakovan p i kontrolních návšt vách pracovník Krajské hygienické
stanice Pardubického kraje. K nejv tším investicím došlo podle projektu v zázemí školní kuchyn .
Díl í závady byly odstran ny i v prostorách ZŠ.
Získané dotace na SIPVZ za rok 2004 byly využity beze zbytku. Pro rok 2005 jsou p ipraveny
dotace na SIPVZ ve výši 31 000K . Jejich erpání je naplánováno na druhou polovinu roku.
Uvedené prost edky budou investovány do vzd lávání pedagogických pracovník , výukového SW
a infrastruktury podle sestaveného ICT plánu školy.
V eských He manicích 15.zá í 2005

Vypracovala: Mgr. Jana Jandová

Výro ní zpráva byla schválena Školskou radou dne 22.zá í 2005.
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