Základní škola a Mate ská škola eské He manice

I O: 70988811
Telefon: ZŠ 465 549 534
MŠ 465 549 655
Adresa: . 50, 565 52 eské He manice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz

.j. 125/2009

Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2008 - 2009
podle vyhlášky MŠMT . 15/2005 §7 a její novely . 225/2009 §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.
Druhy škol: základní škola,
mate ská škola.
Druhy školských za ízení: školní družina, školní jídelna, závodní jídelna.
Všechny sou ásti jsou umíst ny ve spole né budov . MŠ je v p ízemí budovy, kde se nachází
herna, tento rok vybavená novým kobercem, jídelna, ložnice, kancelá , šatna a sociální za ízení. K
MŠ také pat í p kná zahrada, která je vybavena skluzavkou, koloto em, pružinovým houpadlem,
a houpa kou se šplhadlem a zahradním altánkem. Kuchy pro ZŠ i MŠ a její zam stnance, jídelna
MŠ, zázemí kucha ky a vedoucí ŠJ je také v p ízemí. Ob dy pro ZŠ jsou p enášeny do jídelny ZŠ
v prvním pat e. Ob školy mají sv j samostatný vchod osazený novými plastovými dve mi.
V p ízemí je ješt šatna ZŠ. Ostatní prostory ZŠ jsou v prvním pat e. Dv t ídy, kabinet, sborovna,
a odd lená sociální za ízení. Školní družina má sv j prostor, který byl z ásti vybaven novým
nábytkem. V dob vydávání ob d a sva in slouží tato místnost také jako školní jídelna pro žáky
a zam stnance ZŠ. V pr b hu roku došlo k áste nému vyklizení a urovnání skladu v p dních
prostorách. Cílem bylo zp ístupnit tento prostor v rámci p íprav na zamýšlené zateplení školní
budovy. V tomto školním roce byla zahájena rozsáhlá a dlouho o ekávaná rekonstrukce školního
h išt . Na jeho míst vzniklo centrum volno asových aktivit pro celou obec. Je zde h išt pro
p edškolní d ti, altán pro výuku školních d tí, víceú elové h išt s um lým povrchem, b žecká dráha
s um lým povrchem, cvi ná tenisová st na, horolezecká st na, dosko išt pro skok daleký
a proléza ky. Škola tento areál bude bezplatn využívat pro relaxa ní pobyt žák o p estávkách, p i
výuce t lesné výchovy a pro aktivity v rámci školní družiny.
Statutární orgán: Mgr. Jana Jandová
Dálkový p ístup: www.skola.ceskehermanice.cz, skola@ceskehermanice.cz
Školská rada: z ízena 8. 2. 2005 pracovala ve složení:
P edseda: Jana Hude ková, bytem eské He manice . 2 ( volená zástupkyn rodi žák ),
len: Mgr. Jaroslava Kafková, bytem .H. .16 (volená zástupkyn pedagog. pracovník školy),
len: Josef Pánek, bytem Net eby . 27 ( volený zástupce z izovatele ).

B

Organizace školy podle školského rejst íku
Jednot ídní MŠ – 22 d tí – celodenní p edškolní výchova
Dvout ídní ZŠ – 25 žák 1. stupn ZŠ
I. T ída: ( spojený 1. ro ník a 2. ro ník v po tu žák 7 + 5 ),
II. t ída: ( spojený 3. a 4. ro ník v po tu žák 2 + 11 )
vzd lávání a výchova v rámci povinné školní docházky a zájmové kroužky
Školní družina – 1 odd lení – 25 d tí
Jídelna – MŠ - 22, ZŠ - 25, dosp lí - 8
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Vzd lávací programy: Základní škola .j. 16 847/96-2 byl p evažující program a výuka podle
tohoto dokumentu probíhala ve t etím a tvrtém ro níku. B hem školního roku byly za azeny podle
plánu práce pravidelné projekty, kde b hem modelových situací mohli žáci prakticky poznat
a prožít, zpracovat i vyhodnotit svou p ipravenost na ešení konkrétních úkol . Smyslem projekt je
práv propojení jednotlivých kompetencí do ú elné kombinace a jejich využití v kooperující v kov
nehomogenní skupin . Na p íprav projekt vždy spolupracovali všichni pedagogové. Do v tšiny
projekt byly p ímo nebo zprost edkovan zapojeny rodiny žák . Na n kterých projektových dnech
se opakovan podíleli také žáci spolupracujících základních škol, mate ská škola a Obecní ú ad
eské He manice. Naše škola je za azena od roku 2006 do sít tvo ivých škol a uplat ujeme p i
výuce prvky programu Tvo ivá škola, eské innostní u ení.
Od 1. zá í 2007 se na naší škole za alo u it v prvním ro níku ZŠ podle nového školního
vzd lávacího programu Letem sv tem internetem .j. 93/2007, se kterým byla seznámena školská
rada na svém setkání 27. 8. 2007. Ve školním roce 2008/2009 se výuka podle ŠVP posunula do
druhého ro níku. ŠVP je zpracováván v souladu s RVP pro celé období 1. stupn základního
vzd lávání, (tj. pro ro níky, ve kterých škola realizuje základní vzd lávání). Je zpracován celým
kolektivem pedagog naší školy tak, aby jim umož oval rozvíjet tvo ivý styl práce a neomezoval
je p i uplatn ní p ípadných asových i metodických odlišností, které vycházejí ze zkušeností u itel
s efektivními zp soby výuky a z konkrétních pot eb žák . V pr b hu vyu ování využívají žáci
i u itelé v obou t ídách ve všech ro nících po íta e. Naši žáci i u itelé mají nadstandardní možnost
využívat PC. Pro málot ídní školu je výhodn jší nechat v hodinách pracovat na PC jednu skupinu
( v našem p ípad ro ník ), zatímco druhému se pedagog m že pln v novat p ímo. Žáci mají na
po íta ích nainstalováno pouze to, co v dané t íd pot ebují a dokáží využít. Zavád t po íta e,
Internet a výuku ICT chceme sou asn s budováním schopnosti u it se tuto techniku využívat jako
efektivní nástroj. Naším cílem je harmonický a všestranný rozvoj našich žák . Sm ujeme k tomu,
aby nám po íta e as šet ily a umožnily nám tak získat v tší prostor na sport, kulturu, p átele
a p írodu.
Prioritou našeho ŠVP je výuka eského jazyka. Proto jsme se rozhodli použít tady další
disponibilní hodiny posílit i tuto oblast. T etí oblast, kterou jsme se rozhodli posílit jednou
disponibilní hodinou je zam ena na posílení vztahu žák k p írod a domovu. Za pln ní
vzd lávacího programu zodpovídá Mgr. Jana Jandová.
ŠVP MŠ zpracovala vedoucí u itelka tak, aby byl v souladu s Rámcovým programem pro MŠ.
Prvním rokem byl v MŠ realizován projekt alternativního modelu Zdravá mate ská školka. Program
vypracovala ze vzorových dokument Edita Lipavská. Byl projednán leny školské rady 27. srpna
2007. T ídní program MŠ pod názvem ¨Letí ptá ek širým sv tem, všechnu krásu nese d tem¨ byl
zpracován do tématických blok , témat a podtémat, aby výchovn vzd lávací práce napl ovala jasné
kompetence a cíle v pr b hu školního roku. Vedoucí u itelka Erika Haselmannová, která zahajovala
ve své funkci školní rok 2008/2009, v pr b hu roku p epracovávala ŠVP s ustoupením od model
závazných pro zdravou školku a s využitím vlastních zkušeností. V ŠVP MŠ jsou rozpracovány
rámcové a dlouhodobé cíle, které jsou postupn napl ovány každodenní inností d tí i pedagog .
Výchovn vzd lávací proces byl obohacen hrou na flétnu, hravou angli tinou, d tskou jógou
a lerngymnastikou. Cvi ení bylo zam eno na psychomotorické problémy d tí p edškolního v ku Za
dodržování závazných úkol RVP v ŠVP pro MŠ zodpovídá editelce školy vedoucí u itelka MŠ
Erika Heselmannová.
ŠVP ŠD zpracovala vychovatelka ŠD Veronika Švecová podle vzorových dokument . innost
a vzd lávací p sobení vychovatelky vychází z požadavk pedagogika volného asu. (Ovliv ování
volného asu, nabídka alternativních aktivit, nabídka pom cek, her. Podstatný je požadavek
dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a p itažlivosti.)
Cíle výchovn -vzd lávací práce vycházejí z daných cíl vzd lávací soustavy § 2, odst.2 Školského
zákona, navazují na cíle, stanovené naším vlastním ŠVP. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho u ení
a poznání, osvojování základ hodnot, na nichž je založena naše spole nost, rozvoj kompetencí,
získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost p sobící na své
okolí. Školní družina umož uje odpo inkové innosti (aktivní a klidové) a p ípravu na vyu ování.
V kolektivu ŠD se uplat uje nep etržit spolupráce nap í v kovými skupinami. P i svých aktivitách
mimo budovu školy využívali vhodná místa v obci pro realizaci plán ŠD. Vzhledem k rekonstrukci
školního h išt na sportovní areál nebylo po v tšinu roku možné ho využívat. Na staveništ byl vstup
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zakázán. ŠD využívala ke sportovním aktivitám více t locvi nu a po dohod také areál Sokola eské
He manice.

C

Rámcový popis personálního zabezpe ení organizace
Pedagogi tí pracovníci: Mgr. Jana Jandová – editelka organizace, je t ídní u itelka 1. a 2.
ro níku základní školy.
Mgr. Jaroslava Kafková –t ídní u itelka 3. a 4. ro níku ZŠ, vedoucí
zájmového kroužku Hrajeme si s PC a v druhém pololetí také angli tiny pro
1. a 2. ro ník.
Veronika Švecová – u itelka ZŠ, vychovatelka školní družiny, vedoucí
zájmového kroužku Sportovní hry a Hra na zobcovou flétnu, je také správce
školních internetových stránek pracovala ve škole první pololetí. Její práci
v ŠD a ZŠ p evzala po návratu z mate ské dovolené paní Petra Smutná.
Erika Haselmannová – vedoucí u itelka MŠ , vede kroužek Veselá
flétni ka.
Lenka Nádvorníková –u itelka MŠ, vede kroužek angli tiny pro nejmenší.
Provozní zam stnanci: Helena N mcová – školnice – odešla do d chodu a na její místo byla
vybrána paní Iveta Do kalová.
Eva Jirsáková – vedoucí školní jídelny, uklize ka MŠ,
Alena Kunartová – kucha ka školní jídelny.

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 2008 – 2009 se uskute nil 5. února 2009. B hem
slavnostního zápisu byli zapsáni 3 p edškoláci. Rodi e tvrtého p edškolá ka, který si vyzkoušel
zápis nane isto, na doporu ení pedagog požádali o odklad povinné školní docházky. Jejich žádosti
bylo po dopln ní pot ebné dokumentace vyhov no. Na zápisu se podíleli jako každoro n žáci
a všichni pedagogové ZŠ. Pohádkovým programem byl tentokrát zam en na vysvobození princezny
z moci silného draka. Po úsp šném pln ní dra ích úkol si všichni spole n posed li nad
ob erstvením a zavzpomínali si na doby, kdy do naší školy chodili rodi e dnešních budoucích
prv á k . Všichni t i budoucí prv á ci nastoupili do základní školy.
Zápis d tí do mate ské školy se uskute nil v kv tnu 2009. P ijato bylo 9 d tí. Z toho 5 d tí bude
mít ást školního roku omezenou délkou docházky. Za pr b h zápisu do MŠ a evidenci žádostí
odpovídá vedoucí u itelka MŠ. Vzhledem k tomu, že není pln využita kapacita MŠ, byly p ijaty
i d ti s trvalým bydlišt m mimo územní obvod eských He manic. Vedoucí u itelka p ed zápisem
do MŠ vypracovala kriteria pro p ijetí d tí pro p ípad, že by se p ihlásilo více d tí, než jsme schopni
vzhledem ke kapacit p ijmout. Uvedený dokument byl také projednán se z izovatelem.

E

Údaje o výsledcích vzd lávání žák
Stru ný p ehled z pohledu jednotlivých škol a školských za ízení.
Základní škola
Deset žák tvrtého ro níku postoupilo do pátého ro níku. Jedna žákyn ro ník opakuje. Jeden
žák postoupil z t etího ro níku do tvrtého. P t žák druhého ro níku postoupilo do t etího. Jeden
žák z d vodu st hování p estoupil po ukon ení druhého ro níku na Základní školu Jiráskova ul.
317/IV Vysoké Mýto. Sedm žák prvního ro níku postoupilo do druhého ro níku. Nikdo z žák
nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Osmnáct žák prosp lo s vyznamenáním.
Školní vzd lávací program „Základní škola j. 16 847/96-2“ je závazný pro t etí a tvrtý ro ník.
První a druhý ro ník se vzd lával podle ŠVP Letem sv tem internetem .j. 93/2007. Oba byly
obohaceny ú astí v celostátním projektu „Les ve škole, škola v lese“. Celá škola pracuje na
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programu rozší ení výchovy k ochran životního prost edí a její zapojení do praktického života
školy. B hem roku aktivn t ídíme odpad a op t jsme spole n s obecním ú adem uspo ádali sb r
papíru v celé obci. Tentokrát ale jen jednou vzhledem k potížím p i odbytu sebraného papíru. Vše
nakonec vyústilo k zavedení více obecních kontejner na papír, do kterých náš t íd ný papír
v sou asnosti odkládáme. Využíváme také vlastní kontejnery na t íd ný odpad ve všech našich
školních za ízeních.
Výuku plavání jsme ukon ili v únoru. Šest d tí z MŠ absolvovalo 10 lekcí p edplaveckého
výcviku. Žáci ZŠ absolvovali ve stejném období 26. 11. 2008 až 11. 2. 2009 v rámci TV plavecký
výcvik. Na záv r kurzu se uskute nily závody. Celkov jsme si v konkurenci t í škol vedli velice
dob e. Absolutním vít zem se stal náš žák, který 200 metr zvládl v ase 5:18. Všechny d ti z MŠ
i ZŠ si po zásluze odnesly tradi ní „mokré vysv d ení“.
Výuku oživovaly pravidelné projektové dny.
Zá í :
Putování naší vlastí. V širší návaznosti na projekt vytvo ili žáci novou školní vlajku.
íjen : Drakiáda – spole ná akce s MŠ, poušt ní drak vyrobených i koupených.
Listopad: Šikovné ru i ky – výtvarná dílna zam ená na výrobu drobných dárk pro rodi e i pro
seniory v domov ve Sloupnici, a p ípravu adventních dekorací na jarmark.
Prosinec: Jarmark spole n s MŠ – adventní a váno ní atmosféra, lidové zvyky a koledy, den
otev ených dve í, spole né vystoupení žák ZŠ i d tí MŠ s krátkým programem.
Leden: Den solidarity - vyvrcholení v Domov pro seniory ve Sloupnici – život lidí s postižením,
život klient , kte í pot ebují odbornou pé i nebo nemohou žít ve svých rodinách.
Vrcholem projektu bylo vystoupení našich žák s krátkým programem a p edání
vlastnoru n vyrobených dárk . P ed odjezdem jsme navštívili také nedávno otev ené
rodinné centrum a seznámili jsme se s jeho programem i vybavením.
Únor:
Poklad jménem zdraví – letos byl zam en na zdravou výživu, žáci sestavili prakticky
n kolik variant zdravého jídelní ku. Výtvarn zpracovaná koláž – prost ený st l byl
jedním z výstup z tohoto dne. Zábavnou te kou bylo zhlédnutí odpovídajícího dílu
seriálu pro d ti Život.
B ezen : Putování po vesmíru – naše škola zorganizovala ve spolupráci s kinem ve Vysokém Mýt
projekci 3D filmu Cesta na M síc pro další málot ídní školy.Spole n jsme také navštívili
putovní výstavu sestavenou z exponát IQ parku Liberec v Regionálním muzeu ve
Vysokém Mýt . Interaktivní výstava zaujala d ti i dosp lé. Výtvarné zpracování
vesmírných lodí sou asných i budoucích pak završilo celý den.
Duben: Tradi ní projekt v novaný dopravní výchov se ve spolupráci s organizací BESIP letos
nepoda ilo v tomto termínu zajistit. Prob hla jen jeho ást a ást v novanou prost edk m
hromadné dopravy jsme p esunuly až na dobu po výletu do Prahy a p ipojili jsme ji
k projektu Cestovní kancelá . Každoro n se aktivn ú astníme ekologické akce Den
Zem ve Vysokém Mýt . Ze sout ží si žáci díky svým znalostem p ivezli hodnotné ceny.
Kv ten : Den matek, oslava Dne matek s tradi ním vystoupením žák ZŠ spole n s d tmi MŠ.
Pohádkový program pro všechny maminky a babi ky v kulturním dom . ( Pohádka ert
a Ká a, tane ní vystoupení a hra na flétnu ZŠ, pásmo básni ek a písni ek pro maminky
od d tí z MŠ a spole né cvi ení. )
erven : Cestovní kancelá – v novaná dopravním prost edk m na krátké i dlouhé cesty za
odpo inkem, poznáním i dobrodružstvím. Co si zabalíme na cestu? Jaké nebezpe í nám
m že hrozit? Sou ástí tohoto dne byla i dopraví výchova cílená na pohyb d tí
v neznámém prost edí a na používání prost edk hromadné dopravy.
P i práci na pln ní úkol jednotlivých projekt je d raz kladen také na kooperaci žák v družstvech.
Snažíme se tak podpo it rozvoj schopnosti spolupráce ve skupin a schopnosti organizovat práci
skupiny. N které úkoly vypracovávali odd len mladší a starší žáci, na jiných spolupracovaly
skupiny žák nap í jednotlivými ro níky.
Na za átku ledna dostaly všechny d ti naší MŠ i ZŠ jako novoro ní p ekvapení novou u itelku
angli tiny. Celé dva m síce s velkým nasazením pomáhala s rozvojem výuky cizího jazyka
Ameri anka paní Sharon Curtis. Jako rodilou mluv í ji do školy p ivedla paní u itelka Kafková.
ty ikrát v týdnu ráno se paní Sharon v novala d tem ze školky. Ve škole spolupracovala v rámci
rozvrhu p i výuce angli tiny ve t etí a tvrté t íd a v pond lí, úterý a ve tvrtek odpoledne u ila
základ m angli tiny v zájmovém kroužku žáky první a druhé t ídy. Pracovala ob tav a nezištn .
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D tem teta Sharon hravou formou zpest ila výuku a tím, že s nimi komunikovala p evážn
v angli tin zlepšila jejich výslovnost i schopnost rozum t mluvenému slovu. Koncem února jsme se
spole n rozlou ili, pod kovali, p edali drobné dáre ky a pop áli jí š astnou cestu do Virgínie.
V ím, že tím to nekon í. Internet tuhle vzdálenost p ekoná.
Sout že uskute ované pravideln v rámci školy: poznávání p írodnin, tená ská sout ž, pohádky
prv á k , sb r lé ivých bylin, atletický trojboj, v domostní sout ž z dopravní výchovy, matematická
sout ž Cvr ek a Klokánek a další. Turistická vycházka s pln ním úkol zam ených na znalost
p írody, orientaci, fyzickou zdatnost. Sem pat í i sportovní dopoledne, které pro MŠ p ipravují žáci
a paní u itelka ZŠ.
Sout že p esahující hranice naší školy: Na Školympiádu se vydala op t celá škola.
Reprezentovalo nás 9 závodník . P ivezli jsme st íbrnou medaili v hodu mí kem dívek.
Lehkoatletický trojboj mate ských škol jsme letos z d vodu rekonstrukce h išt nepo ádali.V ervnu
se konalo tradi ní záv re né pohádkové a sportovní odpoledne pro rodi e a d ti z MŠ.
D ti se zapojily i do n kolika výtvarných sout ží v pr b hu roku vypsaných na r zná témata.
Regionálního kola p írodov dné sout že v poznávání rostlin, živo ich a minerál , které po ádá
ZO SOP Zlatá studánka v eské T ebové, se zú astnilo 6 žák . Zapojili se do kategorie do 3.
ro níku a do 4.-5. ro níku. Konkurence byla veliká a naši sout žící si vedli takto V poli sout žících
se na výsledkové listin pohybovali na 5.,11., 14., 2x19., 2x20., 24., a 27.míst .
Návšt va kulturních a spole enských akcí
Výstavy: Muzeum ve Vysokém Mýt – IQ park Liberec.
Divadelní p edstavení a výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ: Divadélko jednoho herce Jan Havel
z Vysokého Mýta s programem Byla jedou jedna pohádka a Poj te se mnou do pohádky O Šípkové
R žence, výchovný koncert pana Mgr. Pavla Mack pro ZŠ Vývoj hudebních nástroj a pro MŠ
Babi ka Chrota vypráví – pohádka o hudebních nástrojích. N kolik dalších p edstavení putovních
scén se uskute nilo p ímo v prostorách naší MŠ. T ch se n kdy ú astnili i žáci 1. a 2. ro níku ZŠ.
P ijely také d ti z MŠ Sloupnice a MŠ Tisová. V rámci spolupráce mezi MŠ navštívily n která
spole ná p edstavení na oplátku naše d ti v budov MŠ Sloupnice. Na pozvání zajely také do
Litomyšle, kde ZŠ p ipravila p edstavení pro MŠ s názvem Litomyšlská ZOO. Školáci si zajeli do
Vysokého Mýta na hudební pohádku ZŠ Vraclav hranou v Šemberov divadle.Sou ástí oslav Dne
d tí v ZŠ i MŠ bylo p edstavení plné kouzel a písni ek v produkci Miroslava Koupila u nás ve
školce.
Výchovný koncert varhaníka Martina Kubáta O píš alových varhanách vyslechli žáci ZŠ p ímo
v kostele Sv. Jakuba. S koncertem byla spojena i podrobná prohlídka nástroje a ukázka jeho
možností. Vrcholem kulturní sezóny tohoto roku byla pro d ti návšt va Divadla Spejbla a Hurvínka
v Praze na p edstavení Hurvínkova cesta do Tramtárie.
Exkurze: Den Zem ve Vysokém Mýt je akce, do které se každoro n aktivn zapojujeme, je
nedílnou sou ástí programu environmentální výchovy. Pravideln využíváme k exkurzím místa
v obci. Letos to byly: Lisovna termoset v eských He manicích, eská pošta, kostel Sv. Jakuba.
Dále sem pat í pravidelná návšt va Regionálního muzea ve Vysokém Mýt . Turistická vycházka
spojená s návšt vou letišt ve Vysokém Mýt . Podrobné seznámení s provozem, prohlídka hangár ,
ukázka r zných typ letadel.
V rámci výletu Chrám SV. Víta, Pražský hrad, Pet ínská Rozhledna, Zrcadlové bludišt , 3D kino
IMAX - Delfíni a velryby, tuláci oceán , pražská hromadná doprava. Mate ská škola získala pro
p edškoláky zájezd do ZOO Dv r Králové. Mladší d ti jely na výlet do Litomyšle.
Cvi ný požární poplach jsme letos spojili s prov ovacím cvi ením jednotek požární ochrany.
Akce se zú astnily jednotky HZS Vysoké Mýto, JSDHO Vysoké Mýto, JSDHO eské He manice
a HZS Ústí nad Orlicí. Prob hla cvi ná evakuace budovy. Cílem cvi ení pro d ti i zam stnance bylo
prakticky se seznámit s pr b hem modelové situace. Vyhlášení poplachu, ohlášení požáru, ízená
evakuace, sou innost jednotek, návaznost úkol p i zásahu, nácvik evakuace z 1. podlaží budovy za
pomoci techniky. Cvi ení bylo natolik p esv d ivé, že p itáhlo i diváky z ad místních spoluob an .
Druhá ást cvi ení – prohlídka zapojené techniky, p ednáška s ukázkami, praktickým cvi ením
a ov ovacími úkoly byla ur ena žák m základní školy.
5

Návšt vy ve škole: Beseda s paní Va kovou na téma užité um ní – malované prostírání
s ukázkou i vlastní malbou d tí.
Odborná spolupráce: V pr b hu celého školního roku spolupracujeme s logopedickou
ambulancí ve Vysokém Mýt . Výsledky pravidelné pé e jsou patrné. Praktickou logopedickou pé i
v mate ské i základní škole zajiš uje Mgr. Stanislava Burešová p i pravidelných návšt vách.
Následnou pé i a konzultaci s rodi i provádí asistentka Erika Haselmannová. MŠ spolupracovala
s PPP Proximity ve Vysokém Mýt a s PPP Svitavy ( pracovišt Litomyšl ) S Pedagogickopsychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí a s jejím detašovaným pracovišt m ve Vysokém Mýt
spolupracuje základní škola. Spole n hledáme ešení výukových problém žák na základ
doporu ení pedagogické rady a ve spolupráci s rodi i. Ve spolupráci s poradenským za ízením byl
s ohledem na ŠVP MŠ a druh postižení vypracován a povolen individuální plán pro jedno
integrované dít , které dochází do MŠ s osobní asistentkou.
Z této spolupráce vznikl na doporu ení PPP také individuální plán pro jednu žákyni ZŠ. V obou
p ípadech se jedná o individuální integraci podle platné vyhlášky.
Mate ská škola
Výuka probíhala podle výše uvedeného programu. Ve škole pracovalo v zájmovém kroužku
6 d tí Veselá flétni ka pod vedením Eriky Haselmannové. Druhý kroužek Angli tina hrou byl
ur ený p edškolák m a zapojilo se do n j 5 d tí, které vedla Lenka Nádvorníková. Mate ská škola
také po celý školní rok rozvíjela a prohlubovala spolupráci s rodi i a tvo iv zapojovala rodinné
p íslušníky svých d tí do n kterých odpoledních akcí. Byly to podzimní a jarní tvo ivé dílny.
Spolupráce s rodi i byla zakon ena akcí „ Lou ení s p edškoláky“. innosti obou škol jsou
programov propojeny a jsou popsány výše. Tradi ní je i návšt va p edškolák p ed zápisem v první
t íd ZŠ
a zapojení do práce školák . D ti p išly s vlastnoru n vyrobenými taškami a p knými
básni kami. Školáci si zase pro n p ipravili „školní innosti“hrav . K pravidelným akcím MŠ pat í
vystoupení našich nejmenších s básni kami, písni kami a hrou na flétny p i Vítání ob ánk . P i
svých pravidelných procházkách poznávají svou obec. Letos navštívili také obecní knihovnu.
Školní družina
innost ŠD se ídí vlastním plánem, ale je i cílen propojena s n kterými akcemi ZŠ. Podílí se
celoro n na všech projektech a celoškolních akcích.
K rekrea ním innostem využíváme letos místo školního h išt sportovišt sokola, t locvi nu, ve
v tší mí e volné prostory v obci a ulici p ed školou. Žáci p icházejí do ŠD už od p l sedmé ráno, pak
b hem velké p estávky, na polední p estávku a po skon ení vyu ování. V zájmových innostech se
každoro n seznamují s r znými výtvarnými technikami. Na podzim se uskute nila sout ž o nejlépe
vyrobeného draka za pomoci rodi . Každý rok p ipravujeme s d tmi výrobky na Váno ní jarmark,
kde d ti mají možnost pochlubit se svou prací.
Pravideln své práce a fotografie z naší innosti vystavujeme ve fotogalerii na našich
internetových stránkách. Na ja e se v nujeme p evážn dramaticko-literárním innostem a hudebním
innostem. P ipravujeme se na velké pohádkové vystoupení pro všechny maminky na sále ve
spolupráci s Obecním ú adem v eských He manicích.
P i odpo inkové innosti mohou d ti pracovat na PC, je vy len n as i na video. Odpolední
innost žák zpest ují zájmové kroužky. Sportovní hry navšt vovalo 17 d tí. Do druhého kroužku,
Hry na zobcovou flétnu, se zapojilo 10 d tí. Oba kroužky vedla vychovatelka Veronika Švecová
a v druhém pololetí Petra Smutná.
Mimo ŠD pracovalo v t etím zájmovém kroužku Hrajeme si s PC 15 žák a ve tvrtém Základy
angli tiny 12 žák ( v 2. pololetí ) pod vedením Mgr. Jaroslavy Kafkové. Od listopadu za al na
škole znovu po letech pracovat kroužek náboženství pod vedením Bc. et Bc. Markéty Zemanové.
V tomto kroužku pracovalo 8 žák ( z toho 4 žáci ze sousední ZŠ Tisová ). Bohatá nabídka
zájmových kroužk je žák m p ístupná bezplatn . Ú elné využití volného asu je d ležitým prvkem
v systému prevence sociáln patologických jev .
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Údaje o prevenci sociáln patologických jev
Na naší škole jsou dva pedagogové absolventy kurz v rámci DVPP se zam ení na prevenci
sociáln patologických jev . Jana Jandová absolvovala Protidrogovou prevenci na ZŠ a MŠ. Paní
u itelka Lenka Nádvorníková ješt absolvovala seminá Metodika protidrogové prevence pro MŠ
a 1. stupe ZŠ,
V letošním roce pokra ovala v rámci preventivního programu spolupráce s ob anským
sdružením pro t žce postižené ob any Berenika. Klienti tohoto centra p ijeli zahrát d tem MŠ i ZŠ
pohádku o zví átkách, kterou spolu se svými asistenty nacvi ili. Po p edstavení se našim host m
v novali d ti a paní u itelky v MŠ. Tato návšt va u nás je opakovaná. Navazuje také na návšt vu
žák ZŠ p ímo v za ízení Bereniky a další spole né akce z minulých let. V tomto školním roce jsme
k tomu p idali obnovenou spolupráci s Domovem pro seniory ve Sloupnici. Naši žáci zp íjemnili
alespo na krátkou chvíli život lidí s postižením, život klient , kte í pot ebují odbornou pé i nebo
nemohou žít ve svých rodinách.
Bohatá nabídka zájmových kroužk je žák m p ístupná bezplatn . To umož uje ú elné využití
volného asu všem bez ohledu na to, zda se jedná o dít sociáln znevýhodn né. Sou asn ŠD je na
naší škole bezplatná. Rozvíjení zájm , p átelských vztah , ú elné využití volného asu a motivace
ke sportu jsou d ležité prvky v systému prevence sociáln patologických jev .
V naší škole jsou uplat ovány zásady vyt ené v minimálním preventivním programu. Minimální
preventivní program školy je sou ástí výchovy a vzd lání d tí po celou dobu docházky do našeho
za ízení.. Ú astní se ho pedagogové, d ti MŠ, žáci ZŠ, rodi e a p ímo nebo zprost edkovan
odborníci. V rámci minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování
informací z oblasti prevence sociáln patologických jev s výcvikem v sociálních dovednostech
a osobnostním r stem dít te. Preferovat p ístupy zam ené do oblasti zdravého životního stylu
a aktivního sociálního u ení. Program musí brát zásadní z etel na v k a osobní charakteristiky d tí,
jinak bude jeho pln ní formální.

G

Údaje o dalším vzd lávání pedagog
Ve školním roce nebyl nabídnut rozvojový program s dotací na vzd lávání pedagog
málot ídních škol. Tento rok také kolektiv pedagog prošel zm nami a nebylo ú elné zat žovat ho
ješt více. Po n kolika p edchozích úsp šných grantech je vzd lání pedagog na naší škole na velmi
dobré úrovni. Je nutné naplánovat osobní rozvoj nov p íchozích pedagog a sladit ho se zam ením
stávajících koleg tak, aby tvo il ucelený systém.
Mgr. Jaroslava Kafková absolvovala v rámci rozvojového programu metodické a jazykové
p ípravy pro u itele 1. stupn ZŠ jazykový kurz anglického jazyka pod názvem Brána jazyk
otev ená organizovaný NIDV, pro možnost aktivn jší spolupráce s ostatními školami byla vyslána
také na Metodický seminá eTwinning I. a eTwinning II. Na doškolovacím kurzu si také
aktualizovala své zdravotnické vzd lání jako Zdravotník zotavovacích akcí. Pani vychovatelka Petra
Smutná si v co nejkratší dob po nástupu obnovila své zdravotnické vzd lání v kurzu Základní
norma zdravotnických znalostí. Záv re nou zkoušku absolvovala v b eznu 2009. Z pedagog MŠ
bylo realizována jen jedna vzd lávací akce a to seminá primá ky Peka ové na téma Rodina a škola,
kterého se zú astnila v dob prázdnin vedoucí u itelka Erika Haselmannová.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve ejnosti
editelka školy a vedoucí u itelka MŠ se ú astnily ve ejného zasedání zastupitelstva obce
a pravideln informovaly ve ejnost o innosti školy. Z izovatele a rodi ovskou ve ejnost
informovaly prost ednictvím školské rady. Ostatní spoluob ané se o život školy mohli do íst
v pravidelných p ísp vcích do místního He mánku a na našich internetových stránkách. V rubrikách
stránek jsou nejen pravideln aktualizované informace, oficiální dokumenty, kontakty na
zam stnance, prostor pro p ísp vky a komentá e a v galerii fotografie z jednotlivých akcí, ale
i odkazy, kvízy, hry, ankety a sout že pro návšt vníky našich stránek. Jejich sledovanost se postupn
v souvislosti se zlepšováním vybavení domácností ICT zvyšuje.
Tradi ní Váno ním jarmark jsme uspo ádali sou asn se Dnem otev ených dve í. Budova školy
byla zkrášlena sváte ní váno ní výzdobou z rukou d tí a zam stnanc školy. Pozvání p ijaly desítky
host nejen z ad rodi a p átel školy, ale i z ad minulých zam stnanc . Pozdravili jsme se
s oficiálními hosty, našimi absolventy i budoucími žá ky. D ti obou našich škol vystoupili
s váno ním programem p ed budovou školy a spole n uspo ádali výstavu svých výtvarných prací
a výrobk .
Pro všechny maminky a babi ky k jejich svátku jsme op t p ipravili spole n s mate skou
školou pohádkové odpoledne s roztomilým programem. Pohádka ert a Ká a, tane ní vystoupení
a hra na flétnu ZŠ, pásmo básni ek a písni ek pro maminky od d tí z MŠ a spole né cvi ení. D ti
p edaly maminkám a babi kám vyrobené dáre ky a p ání ka. Jako pod kování pak samy dostaly
malé ob erstvení.
Ve spolupráci s obcí d ti z MŠ také vystoupily opakovan na vítání ob ánk . Jejich programy jsou
tradi ní ozdobou t chto milých slavností. Nejlepší prezentací na ve ejnosti jsou úsp chy našich žák
na akcích s velkou konkurencí. Organizování kulturních akcí pro ostatní školy. Spole né
vypracování projektu a jeho realizace.

I

Údaje o výsledcích inspek ní innosti provedené eskou školní inspekcí
Hned na za átku školního roku ve dnech 15. a 16. zá í prob hla ve celém za ízení státní kontrola
provedená dv ma inspektorkami eské školní inspekce. Kontrola byla zam ena na zajiš ování
bezpe nosti a ochrany zdraví d tí a žák p i vzd lávání a s ním p ímo souvisejících innostech a p i
poskytování školských služeb. Kontrola p edávání agregovaných údaj z dokumentace základní
a mate ské školy a školských za ízení (školní družina školní jídelna), týkajících se úraz d tí a žák
v rozsahu uvedeném v p íloze .2, ást tvrtá l.26 odst. 2 vyhlášky . 36412005 Sb.,o vedení
dokumentace škol a školských za ízeni a školní matriky a o p edávání údaj z dokumentace škol
a školských za ízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských za ízení), ve
zn ní platném v kontrolovaném období, podle ustanovení $ 28 odst. 5 zákona . 56112004 Sb., ve
zn ní platném v kontrolovaném období, a podle ustanovení $ 3 od;t. 1 písm. b) vyhlášky . 364/2005
Sb., Ve zn ní platném v kontrolovaném období. Kontrolované období: školní rok 2006/2007
a 2007/2008, Kontrola pln ní odpov dnosti kontrolované osoby za úrazy žák a d tí podle
ustanovení $ 39l odst. 2 zákona .262/2006 Sb. zákoník práce. ve zn ní platném v kontrolovaném
období. Kontrolované období: aktuální stav ke dni kontroly 15. zá í 2008.
Kontrolní zjišt ní: Záv r inspekce konstatoval, že této oblasti v dob kontroly nebyly zjišt ny žádné
nedostatky. Celý protokol ŠI je k nahlédnutí na našich stránkách.
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Základní údaje o hospoda ení školy
Hospodá ský výsledek naší organizace z roku 2008 je 0 K . Hospodá skou innost škola nemá.
P ímá dotace ze státního rozpo tu ve výši 2 345 000 K byla vy erpána. Škola získala také dotaci
rozvojového z programu 33005 17 000K . Nejv tší akcí zam enou na vzd lávání pedagog byl
projekt, který napsala editelka Mgr. Jana Jandová. Podaný projekt byl spolu s žádostí o dotaci
z rozvojového programu 33430 na DVPP od MŠMT úsp šný. Škola tak získala pro pedagogy
ú elovou dotaci vy výši 19 960 K . Projekt byl vypracován ve spolupráci s editelkou Základní
školy a Mate ské školy Dob íkov, okres Ústí nad Orlicí, Mgr. V rou Pali kovou. P id lené
prost edky byly rozd leny mezi všechny pedagogy. Schválený letošní rozpo et prost edk od
z izovatele ve výši 400 000 K jsme nedodrželi. P ed posledním obdobím roku jsme se dostali díky
p esun m velkých ástek na platby za elekt inu a údržbu budovy a díky p esun m plateb z minulého
roku do situace, kdy obecní zastupitelstvo schválilo navýšení p ísp vku do školního rozpo tu o
60 000 K . Škola získala v roce 2008 dary ve výši 18 000 K . Získané prost edky vy erpala ve
shod s darovacími smlouvami. Na Fondu kulturních a sociálních služeb bylo k 31. 12. 2008
24 098,15 K K . Z izovateli byl v závazných termínech p edložen vypracovaný výkaz zisku a ztrát
sou asn s rozvahou – bilancí naší p ísp vkové organizace.
Kontroly ze strany z izovatele i jiných institucí, které prob hly ve škole, nezjistily žádné
nedostatky.
Hospodá ský výsledek 2008
460.000,-- K

Rozpo et na provoz
erpání fond

- rezervního
- odm n
- rezerv. - dary

8.614,37 K
2.000,-- K
25.796,-- K
23.380,-- K

Školné

-526,14 K

Ztráta jídelny

345,02 K

Ostatní výnosy

72,82 K

Úroky z ú t

519.682,07 K

Celkem výnosy

519.682,07 K

Celkem náklady

0K

Hospodá ský výsledek organizace

K

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních program
Naše škola stejn jako ostatní dostala finan ní prost edky z rozvojového programu Ministerstva
školství, mládeže a t lovýchovy „Školní vybavení pro žáky 1. ro níku základního vzd lávání, j.
3 638/2009-26“. Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím innost
základní školy (dále jen „právnická osoba“) všech z izovatel finan ní prost edky ú elov ur ené na
nákup školního vybavení pro žáky 1. ro níku základní školy, kte í zahájí vzd lávání ve školním roce
2009/2010 (dále jen „žák 1. ro níku“). Výsledkem tohoto programu byli pot šeni prv á ci i jejich
rodi e.
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Rozvojový program „Posílení úrovn odm ování nepedagogických pracovník “ na rok 2009,
který se objeví v ú etnictví pod ú elovým znakem 33016 pomohl navýšit finan ní prost edky ur ené
na mzdy nepedagogických pracovník . Byl vyhlášen pod .j. 230/2009-26.
Nemalé prost edky jsme dostali z rozvojového programu "Zvýšení nenárokových složek plat
a motiva ních složek mezd pedagogických pracovník regionálního školství s ohledem na kvalitu
jejich práce" ÚZ 33 005 (viz. .j. KrÚ 6592/2009). Dále jsme erpali prost edky z rozvojového
programu „Hustota“, které nám byly p id leny na základ rozhodnutí MŠMT R .j. 1155/2009-26
a jsou ú továny pod ú etním znakem 33015.
Z lo ského školního roku dobíhá využití programu, který nám p inesl na základ
vypracovaného projektu dotaci ze státního rozpo tu v rámci Rozvojového programu „Zp ístupn ní
dalšího vzd lávání pedagogických pracovník základních škol s ro níky pouze I. stupn “.
Všechny u itelky i vychovatelka se do programu zapojily. Dotaci UZ 33 430 jsme erpaly
v první poloviny roku 2008. Poda ilo se nám vy erpat všechny prost edky. Plánovaných akcí jsme se
zú astnily a získané informace byly využity a ješt budou zúro eny p i naší další spole né práci.
Systémem školení prošlo p t pedagog . Zapojily se do programu pracovnice základní školy,
mate ské školy i školní družiny. Využily jsme nabídku školení tématicky pot ebných a místn
dostupných. Absolvovaly jsme deset seminá . Na n které jeli zástupci MŠ spole n se ZŠ s cílem
zkvalitnit spolupráci a zlepšit metodickou provázanost obou našich škol. Celkem jsme získaly 95
hodin školících program , což znamená v pr m ru 19 hodin na jednu u itelku.
V rámci mezinárodního programu eTwinning naše škola navázala prvotní kontakt se základní
školou podobného typu jako jsme my. ZŠ a MŠ Nižná, z Nižné nad Oravou, ze Slovenska.
Komunikace probíhá elektronicky. Jazyková bariera pro za átek není obtížná. V tomto programu se
teprve rozkoukáváme. V budoucnu bychom cht li po zvládnutí technické stránky a zažití pravidel
vyzkoušet kontakt s anglicky mluvícím partnerem.

L

Údaje o zapojení školy do dalšího vzd lávání v rámci celoživotního u ení
V sou asné dob není naše škola do této oblast zapojena.

M

Údaje o p edložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdroj
V sou asné nemáme a podaný projekt, který by spl oval uvedené podmínky. Poslední realizovaný
projekt je uveden v bod J. Jde o projekt, který napsala editelka Mgr. Jana Jandová. Podaný projekt
byl spolu s žádostí o dotaci z rozvojového programu 33430 na DVPP od MŠMT úsp šný. Škola tak
získala pro pedagogy ú elovou dotaci vy výši 19 960 K .

N

Údaje o spolupráci s spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery p i pln ní úkol ve
vzd lávání
Ustavující sch ze se konala 25. 6. 2008. P edsedou ZOOS byla zvolena Eva Jirsáková. P ihláška do
odborové organizace byla u nás podána 1. 9. 2008. Dne 27. 3. 2009 byla podepsána kolektivní
smlouva .j. 95/2009. K 1. 9. 2009 je v lenem organizace 7 zam stnanc .

Podklady z ZŠ a ŠD zpracovala Mgr. Jana Jandová
Podklady z MŠ p ipravila vedoucí u itelka Erika Haselmannová
V eských He manicích 9. 10. 2009
Výro ní zpráva byla schválena školskou radou 13. 10. 2009
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