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1.Charakteristika školy  
 
 
   Škola je typickou vesnickou málotřídkou s menším počtem žáků ve třídách, 
příjemným prostředím spíše rodinného charakteru, s nutností vzájemně si pomáhat. 
Na naší škole jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 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. 
Naše škola je také zapsána v obchodním rejstříku. Pronajímáme místnost panu 
Vlčkovi, který zde 1x týdně provádí pro zájemce masáže. 
 
   Také letos jsme si užívali novou tělocvičnu jak při vyučování, tak při různých 
aktivitách v době mimo vyučování. 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.  Paní učitelka Dupalová, hlavně 
v zimním období, cvičila a hrála s dětmi různé hry v odpoledních hodinách při 
družině. Nadále využíváme školního hřiště s odpočinkovým koutem, který užívá za 
pěkných dnů hlavně školní družina. K proběhnutí o přestávkách nám slouží školní 
dvorek a na malé školní zahrádce se učí děti při pracovních činnostech základům 
pěstitelských prací.  
 
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 5. 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  4. roč. ). Běžně 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 
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Základní škola, školní družina a II. oddělení mateřské školy – předškolní výchova  se 
nachází ve staré budově č. 2, mateřská škola – I. oddělení se školní jídelnou jsou 
v budově novější č. 200. Jedná se tedy o odloučená pracoviště, což je pro nás 
z mnoha důvodů trochu komplikované.  
V letošním školním roce byl velký zájem o umístění dětí v mateřské škole, a proto  
pokračovalo 2. oddělení mateřské školy v základní škole. Oddělení navštěvovalo 12 
dětí předškolního věku. Jako učitelka zde pracovala paní Prouzová. Odpoledne bylo 
oddělení spojeno se školní družinou, ve které vychovávala a vedla zájmovou činnost 
paní Alena Dupalová z Rasošek. 
. 
 V letošním roce se provedla řada oprav a úprav na základní škole. Přes prázdniny 
se natíraly parkety ve třídách. Obnovovaly se lavice  a židličky pro druhý až pátý  
ročník. Dělaly se zašupovací dveře mezi předškoláky a třídou. Šatna dostala také 
nový kabát – věšáčky a skříňky, nové linoleum a vymalování. 
Školní dvůr se změnil k nepoznání, zvětšil se a zatravnil, takže si žáci mohou lépe 
pohrát o přestávkách venku a malí předškoláci mají také více prostoru pro venkovní 
radovánky.  
 Protože WC má již také svoje odslouženo, vymalovali si žáci tyto prostory podle 
svého vkusu, nastříkaly obrázky na podlahu a plechové kabinky. Na stěnách u 
chlapců je podmořský svět a u děvčat větev stromu s mláďaty a plovoucí delfíni.  
Prostory se oživily a zpříjemnily. 
V koutku školní družiny vznikla horolezecká stěna, která umožní zvětšit pohybové 
aktivity žáků a dětí. 
  Pořádal se v listopadu 1. školní ples, na kterém se podílely nejenom zaměstnanci 
školy, školky jídelny, ale i rodiče a Školská rada. Z vydělaných peněz se zakoupila do 
školní družiny horolezecká stěna a drobné hračky,  do MŠ se koupily tříkolky. 
 
    
 
Rozdělení tříd a třídní učitelé: 
 
Třída:       Ročník :          Počet žáků :  Děvčat  :         Třídní učitel: 
 
I. tř.          1. 2..                7 žáků             3                Mgr. Miriam Kubí čková 
                1. roč.                3 žáci              2 
                2. roč.                 4 žáci               1 
II. tř.        3..a 4. roč           11 žáků            5                Mgr. Alena Poláková 
               3. roč.                   5 žáci              2                 
               4. roč                 6 žáků             3 
 
Celkem                              18  žák ů 
 
 
Školní družinu navšt ěvovalo 14 žák ů. 
 
 
O s t a t n í   v y u č u j í c í :   
                                                                                                                                                              
Hana Prouzová   -   výtvarná výchova, prac. činnost 
Alena Dupalová  -  Anglický jazyk                                                                  
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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 . Protože skončilo vaření v Nahořanské jídelně, zvětšil se počet cizích 
strávníků, a bylo požádáno o zvýšení kapacity na 110 obědů. Jídelna a kuchyň se 
malovala, koupily se nové ubrusy. Pro cizí strávníky vznikl kout v prostorách šatny. 
Jsou tak odděleni od stravujících se dětí. Většina strávníků si nosí oběd 
v jídlonosičích domů. 
   Vedoucí školní jídelny je paní J. Janoušková.. Na konci školního roku onemocněla 
s rukou paní Lukášková, a tak ji poslední měsíce školního roku zastupovala Bětka 
Halgašová z Náchoda. 
 
 
2.Učební plány     
 
     V tomto školním roce začala na naší škola učit od l. třídy podle nového Školního 
programu pro základní vzd ělávání  „Škola poznání a pohody“ Náš školní 
program navazuje na program mateřské školy, aby byla dobrá byla dobrá 
spolupráce. Ostatní ročníky vyučovaly  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                       8         8        8        8         
 
Anglický jazyk                                         3       3        
 
Matematika                        5          5        5       5       
  
Práce na počítači               1         1 
 
Prvouka                             2          2        3 
 
Přírodověda                                                      1 
 
Vlastivěda                                                         2 
 
Hudební výchova                1        1        1        1 
 
Výtvarná výchova               1        1        1        2 
 
Praktické činnosti               1        1        1        1 
 
Tělesná výchova                2        2        2        2 
 
Celkem                              21      21     24       25 
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   Osnovy mají učitelé rozpracované do tematických plánů. Pro integrované žáky byly 
vypracovány individualní programy, se kterými byli seznámeni jak rodiče těchto žáků, 
tak třídní učitelé. 
 Dále byla pedagogická rada seznámena s plánem školy na rok 2007-2008. 
Také ve školní družině se pracovalo podle nového školního programu  „Rok plný 
pohody“ 
 
 
 
 
 
3.Údaje o zam ěstnancích školy . 
 
Celkem                                            12 
Muži::                                                 1 
Ženy :                                              11 
 
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                  12/12                 1.000 
Hana Prouzová                      učitelka                  12/12                 0.136                                   
Alena Dupalová                     vychovatelka             8/ 1                 0.690                      
 
 
Mateřská škola: 
 
Naďa  Červenková           vedoucí učitelka      10/12                 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 
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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 
Jana Hladíková Naglová  uklízečka            2/10                             0.140 
Naďa Lukášková              uklízečka            2/10                             0.140 
 
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  15. ledna a bylo zapsáno pro školní rok 2008– 
2009  dvanáct nových žáků. O odklad nikdo nepožádal. Protože je zapsáno dost 
žáků bude asi v příštím roce zřízeno další oddělení pro první třídu s novou paní 
učitelkou. 
 
 
5.Údaje o výsledcích vzd ělávání žák ů 
 
 
Ročník         počet žáků         prospělo       neprospělo 
______________________________________________ 
 
1                   3                         3                      0 
2               .   4                         4                      0 
3.                  5                         5                      0 
4.                  6                         6                      0 
5                                                                   
______________________________________________ 
 
Celkem       18                         18                    0 
 
 
 
 Účastnili jsme se také celorepublikového testování žáků  Klokánka a Benjamínka, 
což je testování žáků v logickém myšlení  a provádí se nejenom v České republice. 
Některým dětem dělají tyto srovnávací texty problémy. Pro nás pedagogy to je signál, 
co máme s dětmi procvičovat.  
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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. 
 Ředitelka školy požádala o grand na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v částce 14.700 ,-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. 
 
FINANČNÍ A ORGANIZAČNÍ PLÁM KURZŮ 
A SEMNINÁŘÚ DVPP a    SEMI NÁŘŮ DVPP Velká Jesenice  
        

NÁZEV KURZU AKREDITOVANÉ POČET  HODINOVÁ CENA NÁKLADY   
  STŘEDISKO ÚČASTNÍKŮ DOTACE KURZU NA ZÁSTUPY   

Psychomotorické hry /17.4./             
5-08-02-01 CVKHK 1 4 350 1000  
  Déčko Náchod           
Evaluace v praxi /14.5./             
5-02-2-07 CVKHK 1 4 400 1000   

 pracoviště NA          
Právní vědomí v praxi MŠ /31.3./             
1-00-2-14 CVKHK 1 5 400 750  
  pracoviště HK           

Evaluace a autoevaluace v              
pomínkách MŠ /7.5./  CVKHK 1 4 350 500  
1-00-2-24 pracoviště HK           
Řeč těla /16.4./             
1-01-2-18 CVKHK 1 5 400 750  
  pracoviště HK           
Vybrané kapitoly z legislativy             
Novela Zákoníku práce CVKHK 1 4 400 500  
5-00-2-07 pracoviště Náchod           

Patopsychologie pro pedagogy             
Řešení modelových situací          CVKHK 1 6 550 1000  

1-01-2-16 pracoviště HK   
 
         

Ekoateliér              
Melodie domova CVKHK 1 4 400 500  

5-10-2-10/20.5./ pracoviště Náchod           
Výtvarné techniky v praxi        
5-10-2-11 CVKHK 1 4 350 500  

  pracoviště Náchod           
Na pomoc vychovatelům ŠD             
ŠD a ŠVP CVKHK 1 4 400 750  
5-13-2-03 pracoviště Náchod           
              
Rozezpívání nezpěváků             
hlasová výchova dětí CVKHK 1 4 350 1000  
5-10-2-08 Náchod           
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Reedukace SPU II 

 
CVKHK Náchod 

 
1 

 
5 

 
500 

 
1000  

5-01-2-04             
              

              
Automatická kresba CVKHK 1 4 300 300  
1-10-2-08 Náchod           
        
Dotace celkem 14.700,-       

 
 
 
6.Péče o integrované žáky 

 
  V tomto školním roce se počet integrovaných žáků zvýšil o jednoho žáka. S dětmi 
s vývojovými poruchami pracovala nadále paní učitelka Kubíčková. Při nápravě se 
postupovalo podle individuálních plánů a za spolupráce rodičů integrovaných žáků. 
Podle potřeby 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 společných výstavách. S dětmi v keramické 
dílně pracovala učitelka paní Hana Prouzová. 
   Na výuku anglického jazyka se připravovaly děti nejmladší  v hodinách zájmové  
angličtiny vedených paní učitelkou Alenou Dupalovou. Pan Tomáše Magnusek vedl  
divadelní kroužek . Slečna Zítková Marta vedla kroužek hudební a sportovní, který 
posléze přešel pod Sokol. 
   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 
 
 
Mateřskou školu navštěvovalo 34 dětí, z toho 22 dětí I. oddělení, 12 dětí II. oddělení. 
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.  
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Školní rok 2007/2008 

Akce:  
- 20.09. Drakiáda 
- 26.09. Ladovy pohádky - Nové Město nad Metují 
- 29.09. Podzimní dílny- Podzimní výstava (domeček pro Podzimáčky) 
- 09.10. Zahájen kroužek hudební výchovy 
- 05.12. Mikulášské nadělování 
- 06.12. Vánoční Ratibořice 
- 13.12. Besídka v MŠ ( I.oddělení) 
- 14.12. Besídka v MŠ ( II. oddělení) 
- 20.12. Vánoční besídka pro veřejnost (v tělocvičně) 
- 24.01. Zimní les – celodopolední vycházka 
- 05.02. Masopust 
- 03.03. Kino nové Město nad Metují – Pohádky 
- 20.03. Hledání Velikonočního pokladu – hra v přírodě 
- 02.04. Divadlo v MŠ 
- 21.04. Zahájení plaveckého výcviku 
- 28.04. Zápis do MŠ – Den otevřených dveří 
- 12.05. Besídka pro veřejnost ( Den Matek) 
- 04.06. Výlet do Náchoda (zámek) 
- 05.06. Celodopolední vycházka do lesa 
- 10.06. Sportovní dopoledne v MŠ – hry a soutěže 
- 20.06.  Zájezd Praha ( Hurvínek) 
- 02.07.  Jaroměř – Muzeum železnice 

 
 
 
Zlepšení prostředí MŠ a školní zahrady: 
 

- dokončení oplocení školní zahrady 
- nákup dřevin 
- dokončení dopadové plochy u houpaček 
- nákup zdravotních madrací, dek a polštářů 
- nákup vysavače 
- nákup přehrávače DVD + DVD pohádky 
- nákup odstrkovadel, balančních míčů, balančních lyží, branek na fotbal a 

míčů 
- nákup lednice, hodin s meteorologickou stanicí 
- nákup 2 stolků s nastavitelnou výškou a 12 židlí (II. oddělení) 

 
 
   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. 
Předškoláci také strávili noc ve škole, kde s paní Prouzovou přespaly a druhý den 
dopoledne si je rodiče odvedli domů. Školní rok probíhal ve znamení nového 
vzdělávacího programu, „Putování s krtečkem“. Školní vzdělávací program jsme 
průběžně ještě doplňovali a zjišťovali, jak s ním v příštím roce pracovat co 



 
- 10 - 

nejlépe.Chceme se zaměřit na enviromentální výchovu a třídění odpadů. Účastnili 
jsme se  sběru papíru spolu se základní školou. Rodiče se zapojili do všech akcí 
školy, dodaly také dárky na Vánoce pod stromeček. Mateřská škola se účastnila 
všech akcí pořádaných základní školou pro rodiče. Povedlo se i vystoupení dětí na 
Den matek, který byl spojený s návštěvou účastníků PTP Beroun. Všem ženám se 
předaly dárky a hlavně návštěvnicím z Berouna se vystoupení a dárky moc líbily. O 
této akci je napsán článek v novinách PTP.  
Budeme se snažit navštěvovat také místní tělocvičnu. Průběžně budeme dokupovat 
vybavení pro mateřskou školu, dle finančních možností. 
 

-  
Školní družina 
 
   Školní družinu navštěvoval kolektiv dětí od prvního do čtvrtého 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. Paní  Dupalová začala pracovat podle 
nového školního vzd ělávacího programu, Rok plný pohody . Zlepšovala si své 
pracovní prostředí nákupem her, hraček a výzdobou . 
   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 devátý ročník Drakyády, 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. A občanů Velké Jesenice. 
   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. 
 
 
 
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. 
    
Plán akcí 2007 –2008 
 
Podzim  -  26.9.2007 – Kino Nové Město nad Metují “ Ladovy pohádky” 

- Hudební kroužek – každé úterý 1445 – 1530 
-    29.10 – podzimní dílna – tělocvična ( Maminko, tatínku vyrábíme) 
-    Výstava – “ Domeček pro Podzimáčci”       
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- Sběr papíru ( účast s rodiči) 
- Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 

 
 
Zima     -    5.12.  Mikulášská nadílka  

- 6.12.  Advent v Ratibořicích 
- Besídka pro veřejnost ( vánoční posezení s nadělováním) 
- Sportovní dopoledne “ Hry na sněhu a se sněhem” 
- Návštěva knihovny 
- Průvod maškar – Masopust 

 
 
jaro         -    Hledání velikonočního pokladu 

- 21. 4 – Seznámení s vodou  - otužování ( Náchod – plavecký bazén) 
- 7.5 Svátek matek – pásmo pro veřejnost 
- Železniční muzeum – Jaroměř 
- Výlet 
- Oslava MDD 
- Den otevřených dveří – výstava výkresů a výrobků 
- Slavnostní rozloučení s předškoláky 

 
 
 
Snad nejvíce všechny nadchla podzimní výstava „ Domeček pro Podzimáčky“. 
Podíleli se ni nejenom děti, ale i rodiče. Všichni vymýšleli obydlí podzimních skřítků, 
kteří žijí v Jesenici. Atmosféru krásného podzimu dokreslovala hudba a voňavé 
svíčky. Výstavu v místní sokolovně navštívil snad každý občan obce. V rámci výstavy 
proběhly odpoledne dílny pro rodiče s dětmi. Zde si vyzkoušeli různé techniky výroby 
z podzimních materiálů- listí, plody, tiskání tiskátky apod..Každý kdo přišel, si odnesl 
vlastní výrobek.  
Výstava, tentokrát s vystoupením dětí, se uskutečnila před  Vánocemi a byla 
provoněna vůní jehličí a cukroví.  
 Rodiče, zaměstnanci školy a Školská rada pořádali letos 1. školní ples. Atmosféra 
byla úžasná, nějaké penízky se vydělaly a hlavně se všichni hodně bavili a tančili. 
Jako každoročně  i letos jsme pořádali Masopust a v maskách chodili po obci. Je to 
velmi stará tradice a vždy si ji všichni užijeme. Chodí s námi i kuchařky, tak máme 
k obědu vždy koblihy.  
 Den matek jsme oslavili nejenom pásmem básniček, scének, ale také výstavou -
zapůjčil nám své  obrázky malíř a ilustrátor pan Jaroslav Cita, který bydlí v Náchodě. 
Během roku nás navštívila divadélka, která hrála pro děti v základní i mateřské škole.  
Z České Skalice z vily Čerych paní přednášela o ekologii a ochraně lesa. Žáci si sami 
vyzkoušeli různé situace, jak třídit odpad.  S paní vychovatelkou Dupalovou a 
Kubíčkovou si děti užívaly divadla v Jaroměři a později Muzea hraček, kde si mohly 
s hračkami a stavebnicemi pohrát. Byli jsme také v Praze v Divadle Spejbla a 
Hurvínka.  Všem se velmi líbila opera Rusalka. Zážitek z Národní opery byl úžasný. 
Také prohlídka Divadla opery zanechala spoustu dojmů. Na školní výlet jsme jeli na 
hrad Kost, s vycházkou údolím Plakánku. Na hradě žáci shlédli šerm, divadelní 
scénku a sami si zastříleli z luku.   
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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.  Bude 
ještě na jeden rok povolen tento provoz ve stávajících podmínkách.  Školní jídelna 
byla také v pořádku. Dále se uskutečnila revize všech elektrospotřebičů. Provedeno 
školení zaměstnanců v BOZP, PO, revize kotelny a hromosvodu, kontrola nářadí ve 
venkovních prostorách mateřské školy a základní školy. Byl dán do provozu vrátek 
pro topiče, který prošel také revizí a kontrolou. 
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. 
Nový vzdělávací program vyhovuje a jsou potřeba doplnit údaje o kapacitě, 
poznámky. V  mateřské škole také doplnit některé chybějící údaje. Paní Červenková 
byla pověřena tyto nedostatky odstranit.  
ČŠI kontrolovala také účetnictví. Vše bylo v pořádku.  
 
 
10.Školská rada  
 
Školská rada se sešla 2x. Na podzim bylo třeba řešit školní ples a schválit výroční 
zprávu, seznámit radu s novým školním vzdělávacím programem a dalšími 
vzdělávacími  akcemi na příští školní rok.  Dále se vyskytl problém s větším počtem 
dětí v mateřské škole. Protože pro příští školní rok je opět o mateřskou školu zájem a 
není dostatek místa, řešila se případná přístavba v základní škole. Touto otázkou  se 
bude dále zabývat pan starosta a Zastupitelstvo obce a pokud se vše podaří, zkusí 
se požádat o peníze na tuto přístavbu.Se školskou radou je velmi dobrá spolupráce. 
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11. Hospoda ření školy  
 
Přehled o hospoda ření Základní školy a mate řské školy Velká Jesenice  2 
Za rok 2007 
 
Celkové výnosy    3 756 251,28 Kč 
Celkové náklady  3 755 176,91 Kč 
 
Výsledek hospodaření  +  1 074,37  Kč 
 
Výnosy se dělí na : 
2 392 500 dotace kraje na mzdy, odvody, ONIV 
     20 000 dotace  DVPP 
   735 505 dotace z obce  na provoz a mzdy 
     50 000 dotace z úřadu práce na zaměstnance 
   103 603 výnosy z hospod.činnosti – vaření obědů 
   454 643,28 ostatní výnosy – úroky, školné, stravné, nájemné, za topení, kroužky, atd.  
 
Náklady se dělí na : 
1 949 076,50 Základní škola 
1 004 329      Mateřská škola 
  613 857,76  Školní jídelna  
    85 219,50  Školní družina 
  102 664,40  Hospodářská činnost  
 
 
Za rok  2008   leden – srpen 
 
Celkové výnosy          2 799 217,03  Kč 
Celkové náklady        2 595 221,30  Kč 
 
Výsledek hospodaření     203 995,73 Kč  
 
Výnosy se dělí na: 
1  818 800  dotace kraje na mzdy, odvody,ONIV  
      14 000  dotace dotace z úřadu práce  
    474 161  dotace z obce na provoz a mzdy 
      31 800 dotace na DVPP a pedagogic.pracovníky 
    177 520 výnosy z hospod.činnosti – vaření obědů 
    282 936,03  ostatní výnosy – úroky, školné, stravné, nájemné, za topení, ostat.příspěvky , 
atd. 
 
 Náklady se dělí na : 
  1 198 087,60 Základní škola 
     682 540      Mateřská škola 
     501 024      Školní jídelna  
       55 372      Školní družina  
            -          BH – údržba  
     158 197,70 Hospodářská činnost                      
           Zapsala   Mgr. Poláková Alena 
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