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1.Charakteristika školy  

 
Pro nízký počet žáků zůstává naše škola i v tomto školním roce dvojtřídní  a 
učí se v ní žáci  1. – 5. ročníku. V letošním školním roce nebyl 4. postupný 
ročník. Pro nízký počet žáků v základní škole udělila obec vyjímku z počtu 
žáků Z tohoto důvodu se spojily v I. třídě dva ročníky ( 1. a 2. roč. )  a ve II. 
třídě   ( 3. . a 5. roč. ). Po absolvování pátého ročníku odcházejí žáci na druhý 
stupeň ZŠ do České Skalice nebo Nového Města nad Metují respektive do 
víceletého gymnázia. 
  Naše škola má tyto součásti: 
 
   Základní škola 
   Mateřská škola 
   Školní družina 
   Školní jídelna 

 
Základní škola a školní družina se nachází ve staré budově č. 2, mateřská 
škola se školní jídelnou v budově novější č. 200. Jedná se tedy o odloučená 
pracoviště což je pro nás z mnoha důvodů trochu komplikované. Ať už se 
jedná o docházení na obědy do školní jídelny nebo stmelení kolektivu 
zaměstnanců. Pro mateřskou školu je zase omezeno využití nové tělocvičny. 
V letošním školním roce odešla do starobního důchodu ředitelka Blanka 
Štěpánová a na její místo nastoupila paní Mgr. Alena Poláková z Náchoda. 
Po odstěhování paní Štěpánkové se provedly stavební úpravy v bytě. Nová 
podlaha, škrabání a malování stěn, nátěry dveří, nákup nábytku  a vybavení 
kuchyně novou kuchyňskou linkou.Musela se kompletně obnovit koupelna, 
která byla příčinou vlhkosti v bytě. Celá se vykachličkovala, umístilo se zde 
umyvadlo a místo boileru se koupil průtokový ohřívač vody. Z komůrky na 
chodbě se udělala místnost pro paní školnici. Je zde výlevka a záchod. Ve 
školní družině se brousily a natíraly parkety. Také nevyhovovalo sportovní 
nářadí na školním pozemku. Musela se odstranit dřevěná pyramida, opravit 
dřevěný domeček, koupačky a prolézačky. Opravoval se také kotel v kotelně a 
dělalo se nové odpadní potrubí z nového záchodu a výlevky. 
V letošním školním roce byl velký zájem o umístění dětí v mateřské škole, a 
proto bylo vytvořeno 2. oddělení mateřské školy v základní škole. Oddělení 
navštěvovalo 9 dětí předškolního věku. Jako učitelka zde pracovala paní 
Prouzová. Odpoledne bylo oddělení spojeno se školní družinou, ve které 
vychovával a vedl zájmovou činnost pan Kamil Štěpán. 
 
 Š k o l n í   j í d e l n a 
V naší školní jídelně se vaří průměrně šedesát obědů denně, vaříme také pro 
cizí strávníky  . 
   Vedoucí školní jídelny je paní J. Janoušková, která nastoupila v prosinci po 
paní Pražákové. Ta zde působila od září. Na konci školního roku onemocněla 
s kolenem paní Hladíková-Náglová a tak ji poslední měsíce školního roku 
zastupovala Bětka Halgašová z Náchoda. 
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 Rozdělení tříd a třídní učitelé: 
 
Třída:       Ročník :          Počet žáků :  Děvčat  :         Třídní učitel: 
 
I. tř.          1. 2..               10žáků             3                Mgr. Miriam Kubíčková 
                1. roč.               5 žáků             1 
                2. roč.               5 žáci              2 
II. tř.        3..a 5. roč           9 žáků           5 
               3. roč.                 6 žáci             3                Mgr. Alena Poláková 

                          5. roč.                 3 žáků            2 
 
 
Celkem                            19  žáků 
 
Školní družinu navštěvovalo 14 žáků. 
 
 
 
O s t a t n í   v y u č u j í c í :   
                                                                                                                                                          
Hana Prouzová   -   výtvarná výchova, prac. činnosti 

           Kamil Štěpán -  Anglický jazyk  
                                                                  

   Škola je typickou vesnickou málotřídkou s menším počtem žáků ve třídách, 
příjemným prostředím spíše rodinného charakteru, s nutností vzájemně si 
pomáhat. Na naší škole je hodně žáků s vývojovými poruchami učení, hlavně 
v českém jazyku a v matematice. Díky nízkému počtu žáků ve třídách máme 
možnost se těmto dětem věnovat individuelně přímo ve vyučovacích hodinách 
i v hodinách nápravy před nebo po vyučování. Na škole učí specializovaná 
učitelka právě na tuto problematiku Mgr. Kubíčková 
   Snažíme se o to, aby přechod žáků pátého ročníku na úplnou devítiletku do 
některého z nejbližších měst nebyl stresující, proto ve vyšších ročnících 
zavádíme odborné vyučování. Naši žáci si tak zvykají na různý způsob výuky 
a různé metody  práce  s více než jedním učitelem.... 
   Žákům nabízíme různé aktivity v zájmových útvarech a umožňujeme 
vhodnou úpravou rozvrhu navštěvování domů dětí a mládeže a ZUŠ, případně 
zájmových útvarů nabízených v rámci obce. Jedná se o kroužky práce na 
počítači, keramiku, Anglický jazyk, divadelní. Na naší škole také poskytujeme 
azyl pro mladé rybáře , které už řadu let s úspěchem vede pan J.Šitina. 
Velkým obohacením naší nabídky je zprovoznění keramické dílny,.Práce 
s hlínou je velmi oblíbená i u dospělých. Paní Hana Prouzová učí tomuto 
řemeslu  jak děti, tak dospělé s chutí, neboť je to i její velká záliba. 
   Také letos jsme si užívali novou tělocvičnu jak při vyučování, tak při různých 
aktivitách v době mimo vyučování. Pan učitel Štěpán hlavně v zimním období, 
cvičil  a hrál s dětmi různé hry v odpoledních hodinách při družině. Sloužila jak 
k tělovýchovným činnostem, tak k pořádání kulturních akcí. Pro naše žáky to 
znamená výrazné zlepšení podmínek k výuce tělesné výchovy i k zájmovým 
činnostem. I nadále využíváme školního hřiště s odpočinkovým koutem, který 
užívá za pěkných dnů hlavně školní družina. K proběhnutí o přestávkách nám 
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slouží školní dvorek a na malé školní zahrádce se učí děti při pracovních 
činnostech základům pěstitelských prací.  
 
 

 
 

2.Učební plány     
 
     V tomto školním roce začala na naší škole tvorba Školního vzdělávacího 
programu. Paní učitelky Mgr.Kubíčková a Poláková navštívily několik seminářů k této 
problematice a pak se pustily do práce. Na konci školního roku je nový program na 
světě a jmenuje se „Škola poznání a pohody “ Náš školní program navazuje na 
program mateřské školy, aby byla dobrá byla dobrá spolupráce. Vyučovalo se 
v tomto školním roce podle plánu  Základní škola vedeného pod č. j. 16847/96-2. 
 
       Přehled obor ů vzdělání, které naše škola vyu čuje: 
 
 Ročník:                              1.       2.       3.       .4       5. 
 
Český jazyk                        9       10       10        0       7 
 
Anglický jazyk                                                     0      3 
 
Matematika                        4          5        5         0      5 
 
Prvouka                             2          2        3 
 
Přírodověda   
                                                                            0      4 
Vlastivěda 
 
Hudební výchova                1         1         1         0 
Výtvarná výchova                1         1         1         0     4 
Praktické činnosti                1         1         1         0 
 
Tělesná výchova                 2          2         2         0     2 
 
 

   Osnovy měli učitelé rozpracované do tematických plánů. Pro integrované žáky 
byly vypracovány individuelní programy, s kterými byli seznámeni jak rodiče těchto 
žáků, tak třídní učitelé. 
 Dále byla pedagogická rada seznámena s plánem školy na rok 2006-2007. 
Také ve školní družině se pracovalo podle výchovného plánu  
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3.Údaje o zam ěstnancích školy . 
 
Celkem                                            12 
Muži::                                                 2 
Ženy :                                              10 
Ped. pracovníků:                                6 
Z toho:    
          vychovatelek :                         1 
          učitelů                                      5 
Provozní zaměstnanci:                      6     
                                         
Pedagogi čtí. pracovníci  
 
Jméno a příjmení        kvalifikace                                        úvazek 
 
 
Základní škola: 
 
Mgr. Alena Poláková              ředitelka                12/10                 1.000 
Mgr. Miriam Kubíčková          učitelka                  12/11                 1.000 
Hana Prouzová                      učitelka                  12/12                 0.136                                   
Kamil Štěpán                         vychovatel                8/2                   0.690                      
 
 
Mateřská škola: 
 
Naďa  Červenková        vedoucí učitelka      10/11                 1.000 
Markéta Plašilová          učitelka                     9/4                   0.750 
Hana Prouzová              učitelka                    9/12                  0.839 
 
 
Provozní zam ěstnanci :: 
 
 
Základní škola: 
 
Hana Klatovská ,              školnice              4/11                             0.870 
Jana Hladíková Naglová  uklízečka            2/10                             0.140 
Naďa Lukášková              uklízečka            2/10                             0.140 
Josef Vondráček               topič                   4/12                             0.500 
 
Mateřská škola: 
 
Jana Vacková                  školnice                 3/7                             0.806 
 
Školní jídelna: 
 
Jana Janoušková              vedoucí                 7/4                             0.300 
 Naďa Lukášková              kuchařka               4/10                            0.750                   
 Jana Hladíková Naglová  kuchařka               5/10                            0.750 
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Jako účetní pro nás pracovala  paní A. Kličková .  
Mzdová a personální účetní je paní I. Šormová z Hronova. 
 
 

4.Přijímací řízení a zařazení vycházejících žák ů školy 
 
Zápis do 1. ročníku byl proveden 6. února a bylo zapsáno pro šk.r. 2007– 2008  pět 
nových žáků. O odklad požádala paní Macháčková pro svoji dceru a pedagogickou 
poradnou byl odklad doporučen.  Pro malý počet žáků ve škole byl nabídnut rodičům 
příspěvek 10. 000.- Kč při nástupu žáka na základní školu. Byla provedena 
propagace i vysílání v televizi ukázalo naši pěknou školu. Přesto se ještě dvě rodiny 
odstěhovaly během školního roku. Na 2, stupeň základní školy odcházely tři žáci. 
Jeden do  ZŠ Nové Město nad Metují Krčín a dva žáci do ZŠ Česká Skalice. 
 
 
 

5.Údaje o výsledcích vzd ělávání žák ů 
 
 
Ročník         počet žáků         prospělo       neprospělo 
______________________________________________ 
 
1                   5                         5                      0 
2               .   5                         5                      0 
3.                  6                         6                      0 
4.                                                                     0 
5                   3                         3                      0 
______________________________________________ 
 
Celkem       19                         19                    0 
 
 Účastnili jsme se také celorepublikového testování žáků 5. tříd, pořádané 
Cermatem. Zde se žáci umístili velmi dobře a dosahovali průměrných výsledků 
v jednotlivých předmětech mezi 75 – 85 %. Horší výsledky byly při testování 
Klokánka a Benjamínka, což je testování žáků v logickém myšlení  a provádí se 
nejenom v České republice. Pro nás pedagogy to byl signál, co máme s dětmi 
procvičovat. Veronika Valerová se zúčastnila celorepublikové soutěže v kreslení 
vtipů. Obsadila krásné druhé místo a obdržela diplom a pohár z keramiky. Vybraní 
žáci se také zapojili do pěvecké soutěže v Jaroměři, Jaroměřský skřivánek. 
 
 
 
Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů.: 
 
Naši pedagogičtí pracovníci se vzdělávali hlavně formou samostudia a využívali akce 
pořádané Centrem vzdělávání v Náchodě a Pedagogickým centrem v Hradci 
Králové. 
Funkční studium pro ředitele škol zahájila paní ředitelka Mgr. Alena Poláková a spolu 
s Mgr. Kubíčkovou jej  zdárně ukončily. Ředitelka školy požádala o grand na další 
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vzdělávání pedagogických pracovníků v částce 20.000 ,-Kč. Ten byl přidělen a tím 
mohly pedagogové lépe využívat dalšího vzdělávání. Skončil program ICT. 
Pedagogové se účastnili seminářů a školení k novému vzdělávacímu programu a 
novým způsobům výuky na základních školách. 
 

6.Péče o integrované žáky 
 

  V tomto školním roce se počet integrovaných žáků výrazně snížil. S dětmi 
s vývojovými poruchami pracovala nadále paní učitelka Kubíčková. Při nápravě se 
postupovalo podle individuálních plánů a za spolupráce rodičů integrovaných žáků. 
Dále byla zřízena doučovací skupina pro děti, které byly delší dobu nemocné a pro 
ty, jež potřebovaly opakovaný výklad učiva.V této skupině setrvaly děti jen po dobu 
potřebnou k nápravě.  
 
 

7.Zájmová činnost    
 

   Zájmové útvary poskytovaly dětem zábavu i poučení v jejich volné čase. 
V letošním roce pracoval nadále keramický kroužek, který byl rozdělen do dvou 
skupin podle věku, protože zájemců o tuto činnost stále přibývá S .mnoha krásnými 
výrobky  se pak děti mohly pochlubit na společné výstavě. S dětmi v keramické dílně 
pracovala učitelka paní Hana Prouzová. 
   Na výuku anglického jazyka se připravovaly děti nejmladší  v hodinách zájmové  
angličtiny vedených panem učitelem Štěpánem a žáci ve škole po d vedením pana 
Tomáše Magnustka, který vedl také divadelní kroužek a PC. 
   V zimním období se u nás připravovali mladí rybáři pod vedením pana J. Šitiny na 
jarní rybářské zkoušky. 
Na náboženství chodil pouze jeden žák a vyučoval jej pan Maršík. Škola jim poskytla 
učebnu. 
 
 
8 Aktivity a prezentace školy na ve řejnosti 
 
 

Mateřská škola 
 
   Ve školním roce 2006 – 2007 bylo zapsáno v naší škole 34 dětí (20 chlapců a 14 
děvčat ). Byla zvýšena kapacita v důsledku zřízení 2. oddělení mateřské školy ve 
škole základní. Kapacita byla naplněna. 
 Provoz v MŠ byl od 6.15 h do 16 h. 
   Děti se rozvíjely na základě smyslového vnímání a cílem všech bylo, aby se cítily 
ve škole šťastné. Hlavně předškoláci měli pro své rozvíjení větší prostor a podmínky.  
 
Akce školy  
 
    4. 09.      -     slavnostní zahájení 
   26. 09.     -    kino Nové Město nad Metují – “Vosa jede ” – hudební představení 
od 3. 10.     -    kroužky – šikovné ručičky 
                                  -  hudební kroužek 
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17. – 18.10 -   podzimní výstava – “Podzimáčci” 
25.10.         -  pohádka “ O čunících” 
23.11.         -  zahájení plaveckého výcviku 
5.12.           -  mikulášské nadělování 
8.12.           -  advent v Ratibořicích 
14.12 .        -  vánoční besídka v MŠ 
                   - vánoční besídka pro veřejnost 
20.12          - divadelní představení “ Hvězda Betlemská” 
15.1.           - hudební pořad “ Barvy” 
20.2.           - masopust – maškarní průvod 
5.4.             - pohádková hra v přírodě – Velikonoční poklad 
18.4.           - beseda pro rodiče “ Jak správně mluvit” pí. Klimková 
         - den otevřených dveří v MŠ + Zápis do MŠ 
11.5.           - besídka pro veřejnost – svátek matek 
15.5.           - výlet do ZOO 
1.6.             - oslava MDD 
10.6            - vítání občánků 
11.6.           - účast na sběru papíru 
29.6.           - slavnostní rozloučení s předškoláky 
 
 
   V rámci tělesné výchovy  absolvovaly děti předplaveckou výuku, podnikaly výlety 
do blízkého okolí naší obce ( Veselice, Nový Dvůr, přehrada Rozkoš, Říkov). 
 Před ukončením  školního roku proběhlo ještě rozloučení s kamarády předškoláky. 
 

-  
Školní družina 
 
   Školní družinu navštěvoval kolektiv dětí od prvního do pátého ročníku. Vztahy byly 
kamarádské, děti si vzájemně pomáhaly a spolupracovaly na společných 
projektech.Zájmové a rekreační činnosti byly zaměřeny na využití změn v různých 
ročních obdobích a jejich charakteristických znaků. 
   Podzim s paletou hýřivých barev podzimního listí vybízel k toulkám přírodou. 
Pěkného počasí se využívalo k míčovým i jiným kolektivním hrám na školním hřišti 
nebo na dvorku školy. Letos proběhl již osmý ročník Drakiády, který se neobešel bez 
přípravy draků, plakátů a vyzdobení dětského koutku . Již tradičně se stává z tohoto 
dne i přátelské setkání dětí i rodičů při opékání špekáčků, pro mlsné jazýčky byly 
nachystané i jablkové záviny (Peco Česká Skalice) nebo jablka v županu, podával se 
i čaj na zahřátí. O přípravu občerstvení se stejně jako vloni postaraly společně paní 
vychovatelka s paní školnicí . 
   Zimní období tvořilo přípravu na Vánoce – výroba dárků pro své blízké,těšení se na 
besídku a hlavně na nové hry a stavebnice. Letos byla besídka společná s 
mateřskou školou. Byla v místní sokolovně a účast nás všechny mile překvapila. 
Vánoční vystoupení bylo spojené s výstavou vánočních výrobků nejenom dětí, ale i 
rodičů 
   Pro děti, které přicházely k zápisu do 1. ročníku udělaly děti dárky na památku na 
tento slavnostní a důležitý den .Školní družina se účastnila všech akcí školy. 
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Základní škola 
 
   Letošní školní rok byl bohatý na spoustu dětských aktivit, které přesahují rámec 
základní výuky. Můžeme je rozdělit do oblasti kulturních akcí, jak pro děti, tak pro 
veřejnost, poznávací, sportovní ,udržování tradic a prezentace školy na veřejnosti. 
    
   PODZIM: -   divadelní představení   
                            Drakiáda (p. Prouzová)   

- Podzimáčci – výstava prací dětí a rodičů 
- 2x den otevřených dveří 
- muzeum Bratří Čapků 

 
ZIMA:  -     Mikulášská nadílka 

- vánoční besídka pro rodiče  a výstava. 
- vánoční výstava (Ratibořice,  (MŠ + ZŠ) 
- masopustní rej (MŠ + ZŠ) 
- zimní vycházka (MŠ) 
- stavba sněhuláků 

 
JARO:  -    Svátek Matek  – dárky a vystoupení dětí, country skupina pro rodiče 

- velikonoční poklad (branná hra v přírodě) 
 
LÉTO: -    rozloučení s předškoláky 

- výlet (společný, ale individuální program) 
- výstava dětských prací 
- tablo předškoláků 
- Mezinárodní den dětí – sportovní dopoledne 
- Pevnost Josefov 

Snad nejvíce všechny nadchla podzimní výstava „Podzimáčků“. Podíleli se ni 
nejenom děti, ale i rodiče. Všichni vymýšleli postavičky podzimních skřítků, kteří žijí v 
Jesenici. Atmosféru krásného podzimu dokreslovala hudba a voňavé svíčky. Výstavu 
v místní sokolovně navštívil snad každý občan obce. Podobná výstava tentokrát 
s vystoupením dětí se uskutečnila před  Vánocemi a byla provoněna vůní jehličí a 
cukroví.  
Během roku nás navštívilo i divadélko pro dva herce a dětem sehráli ve škole 
představení o ekologii a ochraně lesa. V rámci hudební výchovy jsme byli na 
muzikálu v České Skalici „Kleopatra“ a za námi do školy přijel také hudebník, který 
předváděl různé hudební nástroje a společně s dětmi zpívali a hráli. Snažili jsme se 
všichni rozvíjet dětskou představivost, kamarádství, pomoc kamarádovi, ale i 
dovednosti a rozvoj osobnosti. Proběhla i beseda s panem Brojem, poradce 
prezidenta V. Havla. Školní výlet do Prahy se všem velmi líbil. Návštěva divadla 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký na Vyšehradě  a Mořský svět spolu s cestováním 
v metru byl pro všechny velký zážitek. 
 
9.Kontroly 
 
Na naší škole byla provedena hygienická prověrka s dobrými výsledky. V obou 
třídách i ve ŠD je vyhovující osvětlení díky novým zářivkám. Lavice vyhovují svou 
velikostí v příslušných ročnících. Také podmínky pro předškolní vzdělávání jsou 
vyhovující a pro příští školní rok mohou předškolní děti zůstat v základní škole. Dále 



 
- 10 - 

se uskutečnila revize všech elektrospotřebičů. Provedeno školení zaměstnanců v 
BOZP, PO, revize kotelny. Zjištěné závady byly odstraněny. Kontrolu provedla také 
ČŠI a dle jejího zápisu škola vykazuje dobré výsledky. Nebyly zjištěny žádné 
závažné chyby nejenom v dokumentaci, ale ani ve vzdělávání žáků.  
 
 
 
 
10.Školská rada  
 
Školská rada se sešla 2x. Na podzim bylo třeba řešit počet dětí , které nastoupí do 
první třídy z mateřské školy. Na konci školního roku se řešil školní vzdělávací 
program a akce na příští školní rok. Se školskou radou je velmi dobrá spolupráce. 
 
 
11. Hospoda ření školy 
 
 
Přehled o hospoda ření Základní školy a mate řské školy Velká Jesenice  2 
 
Za rok 2006 
 
Celkové výnosy    3 563 455,81 K č 
Celkové náklady  3 493 598,85 K č 
 
Výsledek hospoda ření  + 69 856,96  Kč 
 
Výnosy se d ělí na : 
2 359700 dotace kraje na mzdy, odvody, ONIV 
     15 000 dotace ostatní, ICT 
   707 000 dotace z obce  
     41 789 dotace z úřadu práce na zaměstnance 
     86 847 výnosy z hospod.činnosti – vaření obědů 
   353 119,81 ostatní výnosy – úroky, školné, stravné, nájemné, za topení, kroužky, 
atd.  
 
Náklady se d ělí na : 
1 705 171,25  Základní škola 
  874 780,10  Mateřská škola 
  604 598,50  Školní jídelna  
  222 239,--   Školní družina 
    86 810,--   Hospodářská činnost  
 
 
Za rok  2007 – leden – červenec 
 
Celkové výnosy      2 603 910,84  K č 
Celkové náklady    2 057 895,30  K č 
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Výsledek hospoda ření     546 015,54  Kč  
 
Výnosy se d ělí na: 
1 764 000  dotace kraje na mzdy, odvody,ONIV  
     22 000  dotace z úřadu práce  
   450 000  dotace z obce 
     59 850   zúčtování fondů na údržbu ZŠ    
  61 444      výnosy z hospod.činnosti – vaření obědů 
  246 616,84  ostatní výnosy – úroky, školné, stravné, nájemné, za topení, 
ostat.příspěvky , atd. 
 
 Náklady se d ělí na : 
    942 976,80  Základní škola 
   532 587,20   Mateřská škola 
   353 384,80   Školní jídelna  
    51 402,50    Školní družina  
    68 870,00    BH – údržba  
     54 256,00   Hospodářská činnost 
     54 418,00    Mzdy hrazené z obce-učitelé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Zapsala   Mgr. Poláková Alena 
           


