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1.Charakteristika školy 
 
 
   Škola je typickou vesnickou málotřídkou s menším počtem ţáků ve třídách, 
příjemným prostředím spíše rodinného charakteru, s nutností vzájemně si pomáhat. 
Na naší škole jsou ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky nízkému počtu 
ţáků ve třídách máme moţnost 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 
   Snaţíme se o to, aby přechod ţáků pátého ročníku na úplnou devítiletku do 
některého z nejbliţších měst nebyl stresující, proto ve vyšších ročnících zavádíme 
odborné vyučování. Naši ţáci si tak zvykají na různý způsob výuky a různé metody  
práce  s více neţ jedním učitelem. 
   Ţákům nabízíme různé aktivity v zájmových útvarech a umoţňujeme vhodnou 
úpravou rozvrhu navštěvování domů dětí a mládeţe a ZUŠ, případně zájmových 
útvarů nabízených v rámci obce. Jedná se o krouţky práce na počítači, keramiku, 
anglický jazyk, divadelní, hra na flétnu. Na naší škole také poskytujeme azyl pro 
mladé rybáře, které uţ 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 masáţe. 
 
   Také letos jsme si uţívali novou tělocvičnu jak při vyučování, tak při různých 
aktivitách v době mimo vyučování. Slouţila jak k tělovýchovným činnostem, tak 
k pořádání kulturních akcí. Pro naše ţáky to znamená výrazné zlepšení podmínek 
k výuce tělesné výchovy i k zájmovým činnostem.  Paní učitelka Flígrová, hlavně 
v zimním období, cvičila a hrála s dětmi různé hry v odpoledních hodinách při 
druţině. Nadále vyuţíváme školního hřiště  a odpočinkový koutek s houpačkou a 
skluzavkou vybudovaný obcí, který uţívá za pěkných dnů hlavně školní druţina. 
K proběhnutí o přestávkách nám slouţí školní dvorek a na malé školní zahrádce se 
učí děti při pracovních činnostech základům pěstitelských prací.  
 
Protoţe máme v letošním školním roce 9 prvňáčků, rozdělily se třídy. První ročník 
je samostatný a vyučuje zde paní učitelka Kmoníčková – nová začínající učitelka.  
Druhý a třetí ročník je spojený do druhé třídy – 7 ţáků a vyučuje zde paní učitelka 
Mgr. Kubíčková, Paní učitelka Flígrová učí Anglický jazyk ve třetím, čtvrtém a pátém 
ročníku.  
Třetí třída spojuje čtvrtý a pátý ročník. Zde vyučuje a je třídní ředitelka školy Mgr. 
Alena Poláková. Běţně po absolvování pátého ročníku odcházejí ţáci na druhý 
stupeň ZŠ do České Skalice nebo Nového Města nad Metují nebo do víceletého 
gymnázia. Tak tomu bylo i v letošním roce. Nikdo se nehlásil na víceleté gymnázium. 
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 Naše škola má tyto součásti: 
   Základní škola 
   Mateřská škola 
   Školní družina 
   Školní jídelna 
 
Základní škola, školní druţina 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, coţ 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 13 
dětí předškolního věku. Jako učitelka zde pracovala slečna Jana Kodýtková. 
Odpoledne bylo oddělení spojeno se školní druţinou, ve které vychovávala a vedla 
zájmovou činnost slečna Petra Flígrová. 
. 
 V letošním roce se provedla řada oprav a úprav na základní škole. Předělaly se 
záchodky u děvčat a chlapců. Provedlo se nové obloţení a dala se nová dlaţba, 
vymalovaly se. Venku se doopravil školní dvorek – zasela se nová tráva. Sponzorem 
travního semene je firma Agro z České Skalice. Od rodičů  jsme také dostali darem 
počítače, dokoupily se monitory a klávesnice, tak jiţ máme 10 počítačů. Nechaly se 
udělat stolky pod počítače. Koupil se také nový notebook pro II. třídu. V rámci 
projektu s polskou školou v Gorzanowe máme ve III. třídě interaktivní tabuli a 
notebook. Koupily se nové lavice a ţidličky 15 ks. Opravili se školní tabule ve dvou 
třídách. 
Rodiče se zapojují do všech aktivit, které se uskutečňují. 
  Pořádal se v listopadu 3. školní ples, na kterém se podíleli nejenom zaměstnanci 
školy, školky, ,jídelny, ale i rodiče a Školská rada. Z vydělaných peněz se koupily 
pomůcky pro integrované děti. Dále měly děti placené některé cesty autobusem na 
pohádky a školní výlet. Sbíral se také starý papír. Z vydělaných peněz si školní 
druţina zakoupila hračky na dvorek a na pískoviště. Sběr bylin letos neproběhl. 
Dostává se málo peněz a skoro všechny spolkne poštovné. Příští rok uvidíme. 
Rozdělení tříd a třídní učitelé: 
 
Třída:       Ročník :          Počet ţáků :  Děvčat  :         Třídní učitel: 
 
I. tř.          1.                         9 žáků              2               Marta Kmoníčková 
                          1 
II. tř.        2.a 3. roč           18 žáků            10              Mgr. Miriam Kubíčková 
               2. roč.                   15 ţáků             8               
               3. roč                  3 ţáci               2 
III. tř.      4. a 5. roč.   10 žáků            4                Mgr. Alena Poláková 
               4. roč.                   5 ţáků              2 
               5. roč.                   5 ţáků              2 
Celkem                               37  žáků 
 
 
Školní družinu navštěvovalo 30 žáků. 
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 Děti si chodily hodně hrát na hřiště, které vzniklo hned vedle školy. Obec jej 
vybudovala pro místní děti. Také dvoreček a druţinový domek nezůstával prázdný. 
V zimě se vyuţívala tělocvična.  
 
 
O s t a t n í   v y u č u j í c í :   
                                                                                                                                                              
Markéta Plašilová   -   výtvarná výchova, prac. činnost 
Petra Flígrová         -   Anglický jazyk                                                                  
 
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 . Bylo poţádáno o zvýšení kapacity na 140 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. Do školní jídelny se koupily nové 
ţidličky, konvektomat a sporák . 
 
 

2.Učební plány    
 
     V tomto školním roce pokračuje na naší škola v učení  podle nového Školního 
programu pro základní vzdělávání  „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 oborů vzdělání, které naše škola vyučuje: 
 
 Ročník:                              1.       2.       3.       4.      5. 
 
Český jazyk                       8         8        8        8        8 
 
Anglický jazyk                                         3       3        3 
 
Matematika                        5          5        5       5       5  
  
Práce na počítači               1         1 
 
Prvouka                             2          2        3 
 
Přírodověda                                                      1        2 
 
Vlastivěda                                                         2        2 
 
Hudební výchova                1        1        1        1        1 
 
Výtvarná výchova               1        1        1        2         2 
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Praktické činnosti               1        1        1        1         1 
 
Tělesná výchova                2        2        2        2         2 
 
Celkem                              21      21     24       25      26 
 
 
 
   Osnovy mají učitelé rozpracované do tematických plánů. Pro integrované ţáky byly 
vypracovány individualní programy, se kterými byli seznámeni jak rodiče těchto ţáků, 
tak třídní učitelé. 
 Dále byla pedagogická rada seznámena s plánem školy na rok 2009-2010. 
Také ve školní druţině se pracovalo podle nového školního programu  „Rok plný 
pohody“ 
 
 
 
 

3.Údaje o zaměstnancích školy. 

 
Celkem                                            13 
Muţi::                                                 1 
Ţeny :                                              12 
 
Ped. pracovníků:                                7 
Z toho:    
          vychovatelek :                         1 
          učitelů                                      6 
Provozní zaměstnanci:                      6     
                                         
Pedagogičtí. pracovníci 
 
Jméno a příjmení         kvalifikace                                        úvazek 
 
 
Základní škola: 
 
Mgr. Alena Poláková              ředitelka                12/11                 1.000 
Mgr. Miriam Kubíčková          učitelka                  12/11                 1.000 
Marta Kmoníčková                 učitelka                  12/1                   0.78                                   
Petra Flígrová                     vychovatelka             9/ 1                    0.46                     
 
 
Mateřská škola: 
 
Naďa  Červenková           vedoucí učitelka      10/12                 1.000 
Markéta Plašilová            učitelka                     9/4                    0.750 
Jana Kodýtková                 učitelka                    9/1                     0.839 
 
Paní Hana Prouzová odešla do starobního důchodu. 
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Provozní zaměstnanci:: 
 
 
Základní škola: 
 
Hana Klatovská               školnice               4/11                              1,00 
Josef Vondráček              topič                    4/12                              0.50 
Mateřská škola: 
 
Jana Vacková                  školnice                 3/7                             0.76 
 
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 žáků školy 
 
Zápis do 1. ročníku byl proveden  17. ledna a bylo zapsáno pro školní rok 2010– 
2011  patnáct nových ţáků. Jeden poţádal o odklad .. Protoţe je zapsáno dost ţáků 
bude i v příštím roce zřízena samostatná první třída. Pátý ročník ukončilo 5 
ţáků.Nikdo se nehlásil na víceleté gymnázium. Dan Prouza bude navštěvovat ZŠ v 
Náchodě- Plhov, je to škola se sportovní třídou. 
 Matěj Cohorna jezdí do ZŠ Nového Města nad Metují – Krčín. Ostatní navštěvují ZŠ 
v České Skalici..Všem přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 
Účastnili jsme se také celorepublikového testování ţáků  Klokánka a Benjamínka, 
coţ je testování ţáků 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. 
Škola byla přihlášena na  testování Kalibro pro páté  ročníky 
 

5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Ročník         počet ţáků         prospělo       neprospělo 
______________________________________________ 
 
1                 15                         8                      1 
2               .   3                       15                      0 
3.                  4                         3                      0 
4.                  5                         4                      1 
5                   6                         5                      0  
______________________________________________ 
Celkem       37                        35                     2      
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků.: 
 
Naši pedagogičtí pracovníci se vzdělávali hlavně formou samostudia a vyuţívali akce 
pořádané Centrem vzdělávání v Náchodě a Pedagogickým centrem v Hradci 
Králové. Paní ředitelka se účastnila projektu Ředitel 2012. 
 V letošním roce nebyl vyvěšen ţádný grand na další vzdělávání učitelů, proto učitelé 
dobře zvaţovali, kterých seminářů se zúčastní 
 

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  

Dopravní prostředky v  MŠ Havlíčkova 1   400    

pohybových hrách s hudbou Náchod       Plašílová  

             

Jak vyuţít školní zahradu pro  DVPP          

vzdělání Hradec Králové 1   400 Červenková  

             

Setkání řed.MŠ DVPP          

správní řízení Náchod 1   400 Červenková  

             

Pedagogická diagnostika  DVPP          

dítěte Náchod 1   450 Plašilová  

             

Montessori systém DVPP          

  Hradec Králové 1   400 Červenková  

             

Pohybový reţim v rámci  DVPP          

ŠVP MŠ Hradec Králové 1   500 Červenková  

             

Vyuţití dalšího vzdělávání ve            

a vzď.procesu  MŠ Jaroměř 1   400 Červenková  

             

Digitální fotografie IDV Univerzity HK 1   0 Červenková  

             

autoevaluace NIDV 1 40 0 Poláková  

            

Ředitel 2012 -právo DVPP - Náchod 1 60 0 Poláková  

             

            

Čtením ke kritickému myšlení SEVER 1   200 Kmoníčková 

             

Činnostní učení v matematice,            

didaktické hry v matematice UHK 1   0 Kmoníčková 

             

Vyuţití interaktivní tabule             

ve výuce matematiky UHK 1   0 Kmoníčková 
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6. Péče o integrované žáky 
 
V tomto školním roce je počet integrovaných ţáků 6. S dětmi s vývojovými poruchami 
učení pracovala paní učitelka Mgr. Kubíčková. Při nápravě se postupovalo podle 
individuálních plánů a za spolupráce rodičů integrovaných ţáků. Podle potřeby byla 
zřízena doučovací hodina pro děti, které byly delší dobu nemocné  a pro ty, jenţ 
potřebovaly opakovaný výklad učiva. V této skupině setrvaly děti jen po dobu 
potřebnou k nápravě. Máme zde jednoho ţáka s autismem. Zatím díky paní učitelce 
Kubíčkové nejsou s dítětem váţné problémy. Rodičům byla doporučena speciální 
poradna v Hradci Králové, ţák pobýval i nějakou dobu ve speciálním zařízení 
v Praze.  
 
 
 
 

-  

7. zájmová činnost - Školní družina 
 
   Školní druţinu 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 vyuţití změn v různých ročních 
obdobích a jejich charakteristických znaků. Slečna Flígrová  pracovala podle nového 
školního vzdělávacího 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 vyuţívalo k míčovým i jiným kolektivním hrám na školním hřišti 
nebo na dvorku školy. Letos neproběhla Drakyáda, neboť velmi pršelo. 
   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 zase společná s 
mateřskou školou. Byla v místní tělocvičně a účast nás všechny mile překvapila. 
Vánoční vystoupení bylo spojené s výstavou vánočních výrobků nejenom dětí, ale i 
rodičů, občanů Velké Jesenice a také se přijeli podívat učitelé z polské školy v 
Gorzanově. 
   Pro děti, které přicházely k zápisu do 1. ročníku udělaly děti dárky na památku na 
tento slavnostní a důleţitý den . 
Školní druţina se účastnila všech akcí školy. Akce byly hodně společné s mateřskou 
školou. 
 
 
 
 
 

8. Mimoškolní aktivity a Mateřská škola 
 

Základní škola 
 
   Letošní školní rok byl bohatý na spoustu dětských aktivit, které přesahují rámec 
základní výuky. Můţeme je rozdělit do oblasti kulturních akcí, jak pro děti, tak pro 
veřejnost, poznávací, sportovní ,udrţování tradic a prezentace školy na veřejnosti. 
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Zaměřili jsme se na environmentální výchovu a třídění odpadů. Zapojili jsme se do 
programu „Recyklohraní“. Sbíráme staré baterie, udrţujeme pořádek ve svém okolí. 
Máme vytvořený také program na odstranění záškoláctví a šikany, které se na naší 
škole téměř nevyskytují. Probíhá u nás také program“ zdravé je nekouřit „. Protoţe 
máme ve škole menší děti , nemáme s tímto nešvarem ţádné zkušenosti. Prvňáčci 
jeli s paní učitelkou Kmoníčkovou na seznamovací víkend do Orlických hor. Všichni 
přijeli spokojení. Učastnili jsme se také „Doţínek „ v Hradci Králové. Děli mohly vidět 
domácí zvířata, poznávali obilí a zemědělské stroje a potraviny. 
Účastnili jsme se plavecké výuky, navštívila nás Policie z Náchoda, která hovořila o 
své práci . Přijeli také Záchranáři z Jaroměře a děti si mohly prohlédnou sanitku a 
pohovořit se záchranáři o jejich práci. 
Vánoční výstava s vystoupením dětí, se uskutečnila před Vánocemi a byla 
provoněna vůní jehličí a cukroví. Přijeli na kamarádi z Polska. Byli jsme také s dětmi 
v ZOO. Děti strojily vánoční stromeček pro zvířátka. Byl to pro všechny nevšední 
záţitek podívat se na zimní ZOO.  
Naši prvňáčkové  v dubnu v místní knihově ukázali své čtenářské umění a pomocí 
pohádkového klíče se dostali do pohádky za účasti paní knihovnice, paní učitelky 
Kmoníčkové a jejího manţela. Dětem se předaly diplomy za pěkné čtení, 
Rodiče, zaměstnanci školy a Školská rada pořádali letos 3. školní ples. Atmosféra 
byla úţasná, nějaké penízky se vydělaly a hlavně se všichni hodně bavili a tančili. 
Pozvaní byli i naši přátelé z Polska. 
Jako kaţdoročně  i letos jsme pořádali Masopust a v maskách jsme chodili po obci 
spolu s polskými dětmi, které zde byly v rodinách přes noc. Polským účastníkům se 
tato stará tradice velmi líbila. Chodí s námi i kuchařky, tak máme k obědu vţdy 
koblihy.  
Den matek jsme oslavili nejenom pásmem básniček, scének, ale také výstavou.  
Před ukončením  školního roku proběhlo ještě rozloučení s kamarády předškoláky. 
Předškoláci jeli na 2 dny s paní  učitelkou Kodýtkovou na výlet. Moc se jim rozloučení 
líbilo.Ve škole spali ţáci čtvrtého a pátého ročníku. Páťáci  si sami vyrobili nástěnku – 
tablo na rozloučenou se školou. Jako balonky letěli z rukou paní ředitelky do dalších 
školních let. 
Tablo měli samozřejmě i předškoláci.  
Školní výlet byl letos společný s mateřskou školou. 
 

Akce školy 
 

Září 
3.9. – školní výlet Malé Svatoňovice museum bratří Čapků 
10.9. – Staré Pověsti České-divadlo Č.Skalice 
18.9. - Doţínky  v Hradci Králové 

 
Říjen 
27.10. – Kdyţ šlo Kůzle otevřít Pohádka 
29.-30.10. – Podzimní prázdniny  

 
Listopad 
4.11. – Projektový den- slavnost jablíček 
5.11. – loutková pohádka MŠ- Budka, O Budulínkovi,  Máša a medvěd 
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10.11. – exkurze ve hvězdárně v HK 
11.11. – svatomartinský bílý den-připomenutí tradic 
16.11. – zahájení plaveckého kurzu 
24.11. – muzikál Lví Král v Novém Městě n. Metují  
26.11.- 27.11. – Návštěva Gordzanowa v Polsku 
27.11. – Vánoční výstava ZŠ Nahořany 

 
Prosinec 
2.12. – Dvůr Králové – exkurze- výroba vánočních ozdob + návštěva ZOO 
10.- 11.12 – Ředitelské volno 
16.12. – Vánoční besídka - s návštěvou Polska - 
23.12.- 1.1.2010 – vánoční prázdniny 

 
Leden 
7.1. – návštěva polských učitelů – projekt vyučování v české třídě 
15.1. – pohádka vodník Mařenka v České Skalici 
18.1. – zápis do 1. třídy 
28.1 – vydáno vysvědčení 
29.1. - pololetní prázdniny 

 
Únor 
8.-12.2. – jarní prázdniny 
15.2. – návštěva z Polska  
16.2. – masopustní průvod  

 
Březen 
30.3. – velikonoční pohádka v Jaroměři 
31.3. – velikonoční výstava ve škole 

 
Duben 
1-.2.4 – velikonoční prázdniny 
13.4. – Princezna a Loupeţníci pohádka v Novém Městě nad Metují 
15.4. – Divadlo Drak - Zlatovláska 
21.4. – pasování prvňáčků na čtenáře  
22.4. – Den Země – ochrana ţivotního prostředí 
27.4 – zápis do MŠ 

 
Květen 
6.5.- Den matek 16:30h. v tělocvičně 
8.5. – je moţnost jet do Polska  s hasičema a sportovcema   
17.5. – putovní výstava  v knihovně 
20.5. – Workshop – přijedou Poláci 
25. 5. – pejsek a kočička v divadle Věš (1.,2.,3.+ MŠ) 
27.5. – sběr papíru 
Červen 
2.6. – Přenáška záchranná sluţba Jaroměř s prohlídkou sanitky 
3.6. – Přenáška Policie ČR- prevence uţívání drog, předvádění výcviku psů a 
zadrţení 
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16.6. – Divadlo Drak, Princ Bajaja 
17.6. – Beseda s panem Brojem 
23.6. – výlet Třebechovice odjezd v 7:15 od 8:00 program, návrat v 13:30 – 14:00 
autobusem 
 
 
 

- Mateřská   škola    - 

 
 
Kapacita MŠ 34 dětí – I. oddělení v MŠ 20 dětí 
                                    II. oddělení v ZŠ 14 dětí 
                                     

Provoz 615  - 1600 

 

Úplata za MŠ je 150 Kč / měsíčně 
 
učitelky: N.Červenková, M.Plašilová, J.Kodýtková (všechny mají ped. vzdělání) 
domovnice   MŠ: J.Vacková 
                    ZŠ: H.Klatovská 

Vzdělávání pedagogických pracovníků:Pedagogové se školí dle nabídek Školského 
zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků v Náchodě a Hradci Králové. 
Semináře a školení byly zaměřeny na získání nových zkušeností a zkvalitnění 
vzdělávacího a výchovného procesu školy. 

Výchovná práce: 
Vycházíme ze ŠVP „PUTOVÁNÍ S KRTEČKEM OD PODZIMU DO JARA“. Obsah 
vzdělávání je rozdělen do 10 celků podle ročního období. Reţim dne je přizpůsoben 
potřebám dětí. Mají dostatečný časový prostor pro hry, pobyt venku, řízené činnosti i 
podávání jídla. Ve třídách je zaveden pitný reţim. Pitný reţim je zachován i při 
pobytu dětí na školní zahradě. Všechny akce školy se prolínají nebo přímo vycházejí 
ze ŠVP. Cílem je prezentace školy na veřejnosti, vedení dětí k posílení sebedůvěry 
ve vlastní schopnosti a dovednosti. 
 
Akce školy:  
Dle plánu akcí.  
 
Spolupráce s rodiči: 
Spolupráce probíhala průběţně během celého školního roku. Vzhledem k tomu, ţe 
jsme s rodiči denně v přímém kontaktu, je moţné vzniklé problémy řešit okamţitě. 
Uskutečnily se dvě informační schůzky pro rodiče, na kterých byli seznámeni 
s reţimem MŠ, výchovnou činností a připravovanými akcemi. Rodiče měli moţnost 
svými návrhy, nápady i připomínkami přispět ke zpestření činnosti dětí v mateřské 
škole. Tradičně byl ze strany rodičů velký zájem o účast na společných akcích jako 
např. na vánoční besídce, oslavě Dne matek,. Někteří rodiče během roku přispívali 
drobnými věcnými dary, coţ vítáme a velice si toho váţíme. Stejně tak i zájmu o to, 
jaké akce pro děti připravujeme.         
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Materiálně technické podmínky:   

I.oddělení: budova MŠ je v provozu od roku 1981. Je třeba začít s postupnou 
rekonstrukcí (výměna oken, výměna kamen, rekonstrukce umyvárny a WC, 
rekonstrukce šatny dětí a poloţení linolea ve třídě). V letošním roce byla vybudována  
zaměstnanci  MŠ doteková stezka a kameniště na školní zahradě. Pro nedostatek 
finančních prostředků se v MŠ řešily jen havarie a nejnutnější opravy (topení,voda). 
II.oddělení : umístěno v nové vestavbě ZŠ, bylo dovybaveno (televize, hračky 
stavebnice, skříňky, stolky, ţidličky). 
 
Spolupráce se ZŠ: 
Spolupráce se ZŠ probíhá průběţně během celého školního roku (společné akce, 
vzájemné návštěvy).Vzájemná spolupráce je na dobré úrovni.                                                      
                                                      
Cíle na další období:Úzká spolupráce s rodiči a zákonnými. zástupci. Zlepšovat a 
modernizovat vybavení MŠ. 
 

 

9. Kontroly a rozvojové programy, projekty 
 
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 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. Také 
revize komínu byla bez závad. 
 
Rozvojové programy 
Zapojili jsme se do programu „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“, „zdravé je nekouřit“, „  
„Hravě ţij zdravě“, matematické soutěţe, Klokan a Bejnamínek. Jeden ţák se 
účastnil i Matematické olympiády v Hradci Králové, ostatní ţáci školy zkoušeli své 
štěstí a účastnili se olympiády po internetu. Ţáci 5. ročníků se účastnili testování 
v Kalibru. Účastníme se také programu „Recyklohraní“. 
Naše škola navázala spolupráci se školou v Polském Gorzanowe. Učitelé měli 
výměnné workshopy, děti se účastnili slavností v Polsku –Andrzejky a polské děti 
přijely na Masopust k nám. Výměnné akce byly pro obě strany přínosem. 
Financování probíhá v rámci Glacenzis – Rychnovské pobočky a obce, která je 
prvotní a vše zafinancuje do doby vyúčtování. 
 
 
 

10.Školská rada, partneři při plnění úkolů dalšího vzdělávání 
 
Školská rada se sešla 2x. Na podzim bylo třeba řešit školní ples a schválit výroční 
zprávu, seznámit radu s probíhajícím školním vzdělávacím programem a dalšími 
vzdělávacími  akcemi na příští školní rok, koncepcí školy na rok další..Se školskou 
radou je velmi dobrá spolupráce. Další vzdělávání učitelů probíhá v rámci nabídek 
NIDV a Pedagogického centra v Hradci Králové a v Náchodě. Vzdělávání 
zajišťujeme také přes paní doktorku Ţďárková Marta, která školí zaměstnance 
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v poskytování první pomoci a dalších zásadách při úrazech dětí.  Vyuţíváme také 
nabídky Policie České republiky v Náchodě, která svými ukázkami  nadchne děti i 
dospělé. Spolupracujeme také s místním hasičským soborem.Chtěli bychom ještě 
navázat spolupráci s myslivci a vyuţít jejich zkušeností  při vycházkách do okolí a 
ochranu přírody.Pedagogové se  vzdělávají i v Recyklohraní a třídění odpadů.  
 
 

Hospodaření školy 
 
Za rok 2009 
Celkové výnosy    4 960 699,26 
Celkové náklady    4 956 356,23 
Výsledek hospodaření   + 4 343,03  Kč  
Výnosy se dělí na : 
3 137 200  dotace kraje na mzdy, odvody, ONIV 
700 000     dotace z obce na provoz 
240 200     dotace z kraje na přípl.PP,hustota a sp.,dotace NPP,pomůcky 1 tř.  
370 550     výnosy z hospod. činnosti – vaření obědů 
512 249,26 ost.výnosy-úroky, úplata, stravné,nájemné, za topení, krouţky, atd.  
 
. Náklady se dělí: 
2 484 071,55  Základní škola, vč.topení a  náklady ONIV 
1 154 712,10  Mateřská škola  
835 494,18     Školní jídelna  
133 754           Školní druţina 
348 324,40     Hospodářská činnost  
 

Za rok 2010   leden – srpen 
Celkové výnosy 3 735 127,34 
Celkové náklady 3 278 430,91 
Hospodářský výsledek   + 456 696,43 
 
Výnosy se dělí na : 
2 544 500  dotace z kraje na mzdy , odvody a ONIV 
525 000     dotace z obce na provoz 
  12 000     dotace na pomůcky 1 tř.  
309 830     výnosy z hospod. činnosti – vaření obědů 
344 097,34  ost. výnosy – úroky, úplata, stravné, nájemné, za topení, krouţky,atd.  
 
Náklady se dělí na : 
1 633 704,47  Základní škola, vč.topení a náklady ONIV 
  679 069,71   Mateřská škola  
  619 259,38  Školní jídelna 
    85 052       Školní druţina 
261  345,35   Hospodářská činnost  
 
 
 
      Zapsala   Mgr. Poláková Alena  


