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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 taneční, výtvarný, keramiku, 
anglický jazyk, hra na flétnu. 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 velkou 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 Flígrová, hlavně 
v zimním období, cvičila a hrála s dětmi různé hry v odpoledních hodinách při 
družině. Nadále využíváme školního hřiště a odpočinkový koutek s houpačkou a 
skluzavkou vybudovaný obcí, který užívá za pěkných dnů hlavně školní družina. 
K proběhnutí o přestávkách nám slouží školní dvorek, kde máme novou trampolínu, 
stolky a pískoviště. Na malé školní zahrádce se učí děti při pracovních činnostech 
základům pěstitelských prací. Pěstují květiny a bylinky.  
 
V letošním školním roce máme 10 prvňáčků. První ročník je samostatný a vyučuje 
zde paní učitelka Kubíčková. 
Druhý a třetí ročník je spojený do druhé třídy – 20 žáků a vyučuje zde paní učitelka 
Kmoníčková. Paní učitelka Flígrová učí Anglický jazyk ve třetím, čtvrtém a pátém 
ročníku.  
Třetí třída spojuje čtvrtý a pátý ročník. Zde je třídní ředitelka školy PhDr. Mgr. Alena 
Poláková. Běžně po absolvování pátého ročníku odcházejí žáci 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. Všichni 3 žáci 
přešli do ZŠ Česká Skalice. 
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 Naše škola má tyto součásti:   
   Základní škola 
   Mateřská škola 
   Školní družina 
   Školní jídelna 
 
. 
 V letošním roce se provedla úprava ve školní družině. Vymalovala se a pan Kratěna 
z Nahořan vyrobil na míru stěnu na hračky. Natřely se radiátory a provedlo se jejich 
zakrytí z hlediska bezpečnosti. Vymalovala se vstupní chodba. Protože se provádějí 
opravy ve školní jídelně, nezbývá tolik peněz na další opravy ve škole. Ale mimo 
oken, která by byla potřeba vyměnit, nejsou žádné vážné nedostatky ve škole. Stačí 
udržovat a obměňovat nábytek a ostatní zařízení školy. 
Pokračujeme v projektu MŠMT Peníze EU školám, ze kterých čerpáme. Průběžně 
nakupujeme knihy do školní knihovny, výukové programy pro žáky. Rodiče se 
zapojují do všech aktivit, které se uskutečňují. 
  Pořádal se v listopadu 6. školní ples, na kterém se podíleli nejenom zaměstnanci 
školy, školky, ,jídelny, ale i rodiče a Školská rada. Vydělané peníze jsou uloženy na 
Obecním úřadě a použijí se v příštím školním roce na zaplacení plavání  všech žáků. 
Sbíral se také starý papír. Z vydělaných peněz se přispělo na školní výlet, odměny 
dětí za soutěže, knihy pro odcházející žáky 5. Ročníku, hračky ZŠ a MŠ. 
   
Rozdělení tříd a třídní učitelé: 
 
 
Třída:       Ročník :          Počet žáků :  Děvčat  :         Třídní učitel: 
 
I. tř.          1.                        10 žáků            4               Mgr. Miriam Kubíčková 
                          1 
II. tř.        2. a 3. roč           20 žáků            10              Mgr. Marta Kmoníčková 
               2. roč.                   13 žáků             8               
               3. roč                  7  žáků             2 
III. tř.     4. a 5. roč.            18 žáků             10              PhDr. Mgr. Alena Poláková 
               4. roč.                  15 žáků              8 
               5. roč.                     3 žáci               2 
Celkem                           48  žáků 
 
 
Školní družinu navštěvovalo 36 žáků. Někteří byli přihlášeni jenom na ráno, takže 
byla zajištěna bezpečnost s dozor v počtu 25 dětí na vycházku. 
 Děti si chodily hodně hrát na hřiště, které je hned vedle školy. Obec jej vybudovala 
pro místní děti. Také dvoreček a družinový domek nezůstával prázdný. V zimě se 
využívala tělocvična.  
 
O s t a t n í   v y u č u j í c í :   
                                                                                                                                                              
Markéta Plašilová   -   výtvarná výchova, pracovní činnosti 
Petra Flígrová         -   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. Většina strávníků si nosí oběd v jídlonosičích domů. 
   Vedoucí školní jídelny je paní Ž. Šumpíková. V dubnu odešla na nemocenskou a  
v srpnu na rodičovskou dovolenou. Její úvazek převzala paní Janoušková Jana na 
dohodu o provedení práce. 
 

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 spolupráce.       
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         1       1      1 

 
Prvouka                             2          2        2 
 
Přírodověda                                                      1        1 
 
Vlastivěda                                                         2        2 
 
Hudební výchova                1        1        1        1        1 
 
Výtvarná výchova               1        1        1        2         2 
 
Praktické činnosti               1        1        1        1         1 
 
Tělesná výchova                2        2        2        2         2 
 
Celkem                              21      21     24       26      26 
 
 
 
   Učivo mají učitelé rozpracované do tematických plánů. Pro integrované žáky byly 
vypracovány individuální  programy, se kterými byli seznámeni jak rodiče těchto 
žáků, tak třídní učitelé, PPP. Máme jednoho žáka s více vadami – řeč, dyslexie, 
jednoho žáka autistu.  
 Dále byla pedagogická rada seznámena s plánem školy na rok 2011-2012. 
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Také ve školní družině se pracovalo podle nového školního programu  „Rok plný 
pohody“ 
 

3.Údaje o zaměstnancích školy. 

 
Celkem                                            12 
Muži::                                                 1 
Ženy :                                              11 
 
Ped. pracovníků:                                6 
Z toho:    
          vychovatelek :                         1 
          učitelů                                      5 
Provozní zaměstnanci:                      6     
                                         
Pedagogičtí. pracovníci 
 
Jméno a příjmení         kvalifikace                                        úvazek 
 
 
Základní škola: 
 
Mgr. Alena Poláková              ředitelka                12/5                 1.000 
Mgr. Miriam Kubíčková          učitelka                  12/5                 1.000 
Marta Kmoníčková                 učitelka                  12/1                 1.000                                   
Petra Flígrová                     vychovatelka             9/ 1                  0.65                     
 
 
Mateřská škola: 
 
Naďa  Červenková           vedoucí učitelka      12/5                 1.000 
Markéta Plašilová            učitelka                     9/2                  1.000 
   
. 
Provozní zaměstnanci:: 
 
 
Základní škola: 
 
Hana Klatovská               školnice               4/11                              1,00 
Josef Vondráček              topič                    4/12                              0.40 
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 
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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 žáků školy 
 
Zápis do 1. ročníku byl proveden  17. ledna a bylo zapsáno pro školní rok 2012– 
2013 šest nových žáků. Jeden má odklad školní docházky. Protože je zapsáno málo 
žáků bude i v příštím roce spojen první a druhý ročník. Pátý ročník ukončili 3 žáci. 
Nikdo se nehlásil na víceleté gymnázium. Studijní výsledky této třídy byly průměrné. 
Je zde jeden žák s IVP. Všichni budou navštěvovat ZŠ v České Skalici. Přejeme 
hodně úspěchů v dalším studiu. Žáci z minulého pátého ročníku se dobře zapojili do 
kolektivu v České Skalici. Jsme rádi, že při přechodu na jinou školu nemají žáci 
problémy s učením. Musí samozřejmě pilně pracovat dále, aby byli úspěšní. Úkol, 
který máme, zajistit dobrý přechod na jinou školu se zatím daří plnit. 
 
 

5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Ročník         počet žáků         prospělo       neprospělo 
______________________________________________ 
 
1                 10                       10                      0 
2               . 13                       13                      0 
3.                  7                         7                      0 
4.                 15                      15                      0 
5                   3                         3                      0  
______________________________________________ 
Celkem       48                        48                     O      
 
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. Je to hlavně o přesném čtení 
s porozuměním. Protože máme větší počet dětí se zvláštními vzdělávacími 
potřebami, dělají tyto děti při testech více chyb. Pro nás pedagogy to je signál, co 
máme s dětmi procvičovat. Zakoupili jsme do školy program na rozvoj a testování 
dovedností z matematiky, českého jazyka, prostorového vnímání atd. Děti obdrželi 
hesla a pod nimi mohou procvičovat i doma tu oblast, která jim nejde. Program 
najdeme na stránkách proskoly.cz. Byl placen z peněz školy. 
Letošní rok probíhalo celorepublikové testování žáků pátých tříd z českého jazyka, 
anglického jazyka, matematiky. Žáci pracovali na počítačích. Všichni se umístili 
v průměru ostatních žáků v republice. 
 
V tomto školním roce je počet integrovaných žáků10. S dětmi s vývojovými 
poruchami učení pracovala paní učitelka Mgr. Kubíčková a PhDr. Poláková. Jsou 
utvořeny 3 skupiny dětí. Při nápravě se postupovalo podle individuálních plánů a za 
spolupráce rodičů integrovaných žáků. Podle potřeby byla zřízena doučovací hodina 
pro děti, které byly delší dobu nemocné  a pro ty, jenž potřebovaly opakovaný výklad 
učiva. V této skupině setrvaly děti jen po dobu potřebnou k nápravě. Máme zde 
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jednoho žáka s autismem. Zatím díky paní učitelce Kubíčkové nejsou s dětmi vážné 
problémy. Rodiče autisty navštěvují speciální poradnu v Hradci Králové. 
 
 
 
 
 
 
Škola byla přihlášena na testování Kalibro pro třetí ročníky a páté. 
 
 
 

 
Výsledky 3. ročníků 76,5 63,0 - 48,9 51,6 - 

Výsledky 5. ročníků 54,7 89,9 53,5 56,0 57,0 - 

 
 
Vzhledem k výsledkům tohoto testování, se budeme muset více zaměřit na 
samostatnost dětí při práci a více zkoušet práci na testech. Bylo to jejich první 
zkoušení touto metodou. Určitě testy nejsou poslední a budeme je moci naopak 
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posuzovat dále, jak se lepší. Musíme samozřejmě přihlížet i ke složení dětí v této 
třídě. Máme zde děti se SPV(speciální vzdělávací potřeby) a autismus. 

 
 
Letos poprvé proběhlo celorepublikové testování žáků 5. ročníků z matematiky, 
českého jazyka a anglického jazyka.  Všichni 3 žáci byli úspěšní více jak 50 %. 
Některé testované vědomosti zvládali na 100%. Někteří úspěšně pracovali i na 
těžších úlohách. Všichni prokázali dobré znalosti a výborně reprezentovali naši školu.    
 
   

Naše   škola Školy v % v tomto rozmezí  61-80% 

Český  jazyk       59,72%  53,9 % 

Anglický jazyk     59,72%  53,9% 

Matematika         58,33%  42,7% 

 
 
 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 
Naši pedagogičtí pracovníci se vzdělávali formou samostudia a využívali akce 
pořádané Centrem vzdělávání v Náchodě a Pedagogickým centrem v Hradci 
Králové. Paní ředitelka se zúčastnila projektu Ředitel 2012. Na jejím konci navštívila 
při týdenním pobytu Finsko- Helsinky základní školu, mateřskou školu, DVPP, 
Velvyslanectví České republiky atd. 
Učitelé dobře zvažovali, kterých seminářů se zúčastní. V rámci projektu EU peníze 
do škol navštěvujeme kurzy na matematickou gramotnost, přírodovědný základ, 
rozvoj čtenářské gramotnosti. Mateřská škola se účastnila seminářů ohledně ŠVP a 
jeho úprav. 
 

-  

7. zájmová činnost - 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. Slečna Flígrová  pracovala podle nového 
školního vzdělávacího programu, Rok plný pohody. Zlepšovala si své pracovní 
prostředí nákupem her, hraček a výzdobou. Družina se zapojuje do Recyklohrani, 
což je sběr vyřazené elektroniky. V tomto školním roce jsme obsadili 3. místo 
v Královéhradeckém kraji.  
   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.  Drakyáda se nekonala z důvodu špatného počasí. 
   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 
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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 důležitý den . 
Školní družina 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. Můžeme je rozdělit do oblasti kulturních akcí, jak pro děti, tak pro 
veřejnost, poznávací, sportovní, udržování tradic a prezentace školy na veřejnosti. 
Zaměřili jsme se na environmentální výchovu a třídění odpadů. Zapojili jsme se do 
programu „Recyklohraní“. Sbíráme staré baterie, udržujeme 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 „. Protože 
máme ve škole menší děti, nemáme s tímto nešvarem žádné zkušenosti.  O 
prázdninách jsme předělávali celou počítačovou učebnu. Výmalba, nové stolky k PC 
a nové PC, notebooky, židličky.  
Do školní družiny se zakoupil nový nábytek, obec zajistila ochranné kryty na radiátory 
do ŠD. 
 Zajišťujeme dětem pohádky, exkurze, přírodovědné pořady. 
 
Vánoční výstava s vystoupením dětí, se uskutečnila před Vánocemi a byla 
provoněna vůní jehličí a cukroví. Přijeli také učitelé z Polska.. 
Rodiče, zaměstnanci školy a Školská rada pořádali letos 5. školní ples. Atmosféra 
byla úžasná, nějaké penízky se vydělaly a hlavně se všichni hodně bavili a tančili. 
Pozvaní byli i naši přátelé z Polska. 
Jako každoročně i letos jsme pořádali Masopust a v maskách jsme chodili po obci. 
Chodí s námi i kuchařky, tak máme k obědu vždy koblihy.  
Den učitel a svátky jara jsme oslavili v tělocvičně spolu s rodiči. Děti měly připravený 
program o Machovi a Šebestové, jak putují světem a dívají se do různých škol. 
 Naši prvňáčkové v květnu v místní knihově ukázali své čtenářské umění a pomocí 
plavby s písmenky se dostali do pohádky za účasti paní knihovnice, paní učitelky 
Kubíčkové. Dětem se předaly diplomy za pěkné čtení. Účastnil se také pan starosta a 
rodiče dětí. Společně si prohlédli knihovnu a mají možnost si zdarma půjčovat knihy. 
 
Před ukončením školního roku proběhlo ještě rozloučení s kamarády předškoláky. 
Páťáci si sami vyrobili nástěnku – tablo na rozloučenou se školou- vyplouváme do 
života. Školní výlet v Praze se nám také vydařil. Návštěva ČT 1 a Muzea 
kriminalistiky ukázala dětem spoustu zajímavostí. Poslední akce pro 4. A 5. Ročníky 
byla návštěva Dopravního hřiště v Náchodě. Zde děti skládaly zkoušky z bezpečnosti 
jízdy na kole a dostávaly průkazy, že mohou jezdit po silnicích. 
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Plán školních akcí 2011/2012 
Plán akcí pro rok 2011/2012 

Září 
1.9. Zahájení školního roku 
16.9. Dožínky 
16. – 18.9.  Zámky a tvrze- Přijedou Poláci 
19.9. Písně o zvířátkách (1.,2.,3.ročník) – hudební pořad 
21.9. Sběr papíru 
23.9. Projektový den Podzimní rovnodennost 
 

Říjen 
Sběr elektrospotřebičů 
2.10. Zakončení projektu s Polskem  
3.10. Začínají kroužky  
4.10. Požární cvičení  
8.10. Drakiáda 
 

Listopad 
7.11. Pedagogická rada v 15:00 
6.11. Mikuláš v MŠ v 9:50 hod. 
10.11. SRPŠ 
16.11. Pohádka v 8:45 hod. 
26.11. Školní ples  
Sběr elektroodpadu 
 
 
 

Prosinec 
5.12. Vánoční koncert (ZŠ a MŠ v 8:45 hod) 
8.12. Recyklohraní – splnění úkolu Sběrný dvůr 
19.12. Předvánoční setkání 
 

Leden 
9.1. Pedagogická rada v 15:00 
11.1. SRPŠ 
16.1. Zápis do 1. třídy 
31.1. Vydávání vysvědčení 
31.1. beseda o Lidojedech 
Recyklohraní – splnění úkolu – Věnuj mobil 
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Únor 
5.2. Recyklohraní – Splnění úkolu – Křížovka 
2.2. Projektové vyučování Hromnice 
8.2 Pohádka Tučňák (celá ZŠ) 
21.2. Masopust 
 

Březen 
22.3. Vynášení zimy a hledání Velikonočního vajíčka 
28.3. Den učitelů 
 

Duben  
2.4. Pedagogická rada v 15:00  
3.4. SRPŠ konzultační  
10.4. Školní výlet Praha (sraz v 7:05 na nádraží ve Velké Jesenice) 
17.4. Gymnastický čtyřboj – místní kolo 
18.4. Nábor do volejbalového oddílu 
24.4. Zápis do MŠ 
25. – 26.4. sběr papíru 
 

Květen 
4.5. Focení 
14. – 15.5. sběr elektroodpadu (televize, PC monitory, tiskárny, kopírky a drobné 
elektro …) 
21.5. Pasován čtenářů a beseda v knihovně 
31.5. Pedagogická rada 

Červen 
4.6. SRPŠ  
7.6. Vystoupení kouzelníka 
15.6. Končí kroužky 
21.5. Pedagogická rada 
25.5. Náchod – dopravní hřiště 
27.6. Výměna knížek 
28.6. Sportovní den 
29.5. Předávání vysvědčení 
 

Prázdniny a ředitelská 

 
26.-27.10 Podzimní prázdniny  

18.11. Ředitelské volno 

23.12. – 2.1. 2012 Zimní prázdniny 

3.2. Pololetní prázdniny  

27.2. – 4.3. Jarní prázdniny 
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5. a 6.4. Velikonoční prázdniny 

30.4. Ředitelské volno 

7.5. Ředitelské volno 

Mateřská škola 
 
 
Kapacita MŠ :  26 dětí 
Provoz MŠ  :  6 15 – 16 hodin 
Úplata za MŠ činí 150 Kč / měsíčně 
Učitelky : vedoucí učitelka N.Červenková, učitelka M. Plašilová ( mají   pedagogické 
vzdělání ) 
Školnice : J. Vacková 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků : 
Pedagogové se školí dle nabídek Školského zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v Hradci Králové a v Náchodě. Všechny školení a 
semináře byly zaměřeny na zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu školy a 
na získání nových zkušeností. 
Výchovná práce : 
Vycházíme ze ŠVP „ Putování s Krtečkem od podzimu do jara „. Vzdělávací obsah je 
rozdělen podle ročního období do 10 částí. 
Organizace dne na naší škole je plně přizpůsobena potřebám dětí ve věkově 
smíšené třídě, jsou respektovány věkové zvláštnosti dětí. Důležitý je individuální 
přístup při rozvíjení dovedností a schopností dětí. Je dostatečný prostor pro řízené 
činnosti, hry, pobyt venku a podávání jídla. Nadále pokračujeme v pitném režimu, 
který je zachovám i při pobytu dětí na školní zahradě. 
Cílem je posilovat duševní hygienu dětí a prezentovat školu na veřejnosti.  
Akce školy : 
Podzim -  výchovný koncert „ Zvířátka „ 

- Drakiáda 

- Dýňování ve školce 

- Podzimní výlet do lesa 

- Pohádka „ Chytrá Horákyně „ 

Zima     -    Mikuláš a čert v MŠ 

- Vánoční besídka pro veřejnost 

- Zimní olympiáda ( hry na sněhu ) 

- Pohádka „ O Perníkovém dědkovi „ ( Nové Město nad Metují ) 

- Zápis do 1.třídy 

- Masopust 

- Karneval v MŠ 

- Pohádka „ Víla Modrovláska „ ( Nové Město nad Metují ) 

Jaro      -     Vynášení zimy 

-  Den učitelů, výstava 

- Velikonoční výstava – Nové Město nad Metují (předškoláci) 

- Návštěva předškoláků v ZŠ ( 1.třída ) 
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- Velikonoční poklad 

- Zápis do MŠ a Den otevřených dveří MŠ 

- Fotografování 

- Návštěva knihovny 

- Představení s kouzelníkem 

- Výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem 

- Rozloučení s předškoláky, skákací hrad 

Cvičení v tělocvičně každou středu v období od října do května. 
Spolupráce s rodiči : 
S rodiči jsme denně v přímém kontaktu, proto lze vzniklé problémy řešit okamžitě. 
Spolupráce probíhala průběžně během celého školního roku. Rodiče měli možnost 
seznámit se s akcemi školy, režimem dne a výchovnou činností během 
informativních schůzek, na kterých mohli přispět svými připomínkami a návrhy ke 
zpestření činností dětí ve škole. 
Velmi si ceníme pomoci ze strany rodičů při drobných opravách hraček, příspěvků 
v podobě drobných věcných darů a v neposlední řadě i velkého zájmu v účasti na 
společných akcích, jako např. na vánoční besídce, velikonočních dílnách apod. 
Materiálně technické podmínky : 
Materiální vybavení školy i školní zahrady je na dobré úrovni. Děti mohou být díky 
dobré spolupráci se zřizovatelem v pěkném prostředí. 
Na podzim došlo ke kompletní výměně šatních skříněk dětí. Na jaře byly při havárii 
dětských toalet vytopeny veškeré prostory školy. Při likvidaci škody se podíleli 
zaměstnanci školy a odborné firmy na výměně koberce ve třídě, nové výmalbě všech 
prostor a  odstranění  staré předělovací stěny. Byly pořízeny nové, na míru vyrobené 
skříňky do herny, šatní a skladovací skříň drogistického zboží do sborovny 
zaměstnanců. V této místnosti bylo vyměněno i linoleum. 
Postupně nakupujeme hračky a pomůcky dle potřeby dětí a finančních možností 
zřizovatele. 
Spolupráce se ZŠ : 
Spolupráce se ZŠ probíhá průběžně během celého školního roku ( vzájemné 
návštěvy, společné akce) 
Cíle na další období : 
Obměňování a modernizace školy. Spolupráce se zákonnými zástupci. 
           
 
 

9. Kontroly a rozvojové programy, projekty 
 
Ve školní kuchyni proběhla hygienická kontrola. Školní jídelna byla také v pořádku. 
Dále se uskutečnila revize všech elektrospotřebičů. Provedeno školení zaměstnanců 
v BOZP, PO, revize kotelny, kontrola nářadí ve venkovních prostorách mateřské 
školy a základní školy. Vrátek pro topiče prošel také revizí a kontrolou. Revize 
komínu byla bez závad. 
 
Rozvojové programy 
Zapojili jsme se do programu „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“, „zdravé je nekouřit“, „  
„Hravě žij zdravě“, matematické soutěže, Klokan a Bejnamínek. Žáci školy zkoušeli 
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své štěstí a účastnili se matematické olympiády po internetu. Žáci 3. a 5 ročníků se 
účastnili testování v Kalibru. Účastníme se také programu „Recyklohraní“. 
 Zapojili jsme se do programu Peníze  EU pro základní školy. Byly zakoupeny 
počítačové programy. Testy inteligence a rozvoje čtenářských dovedností jsou 
zakoupeny na jeden rok. Každý žák má své heslo a může si procvičovat doma 
programy. Využíváme také hru EKOPOLIS, která nutí žáky přemýšlet nad svým 
okolím, obcí. Také návštěva programu Stromy ve Vile Čerych v České Skalici 
rozvíjela poznávání přírody a její ochrany v našem okolí.  
 
 

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. Protože 
skončilo volební období, volila se část nové školské rady. 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 MUDr. 
Žďárkovou Martu, která školí zaměstnance v poskytování první pomoci a dalších 
zásadách při úrazech dětí.  Využíváme 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 
využít jejich zkušeností  při vycházkách do okolí a ochranu přírody.Pedagogové se  
vzdělávají i v Recyklohraní a třídění odpadů.  
 
 
 

Hospodaření školy 
 

Za rok 2011 
Celkové náklady 5 384 306 Kč 
Celkové výnosy 5 396 778 Kč 
Výsledek hospodaření + 12 472 Kč 
Výnosy se dělí na: 
3 380 800 dotace kraje na mzdy, odvody, ONIV 
750 000 dotace z obce na provoz 
290 920 dotace – peníze EU školám 
50 000 dotace dorovnání plat.tarifů PP 
8 000 dotace na UP 1. třída 
305 864 výnosy z hospodář.činnosti 
611 194 výnosy ostatní, úroky,školné,stravné,nájemné, topení,kroužky 
Náklady se dělí na : 
2 659 625 Základní škola 
978 445 Mateřská škola 
949 998 Školní jídelna 
216 639 Školní družina 
298 793 Hospodářská činnost 
280 806 vybavení PC učebny 
Za rok 2012 leden – srpen 
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Celkové náklady 3 714 378 Kč 
Celkové výnosy 3 991 849 Kč 
Výsledek hospodaření + 277 471 Kč 
Výnosy se dělí na : 
2 527 600 dotace kraje na mzdy, odvody, ONIV 
562 500 dotace z obce na provoz 
193 946 dotace EU – peníze školám 
199 562 výnosy z hospod. činnosti 
508 241 výnosy ostatní, úroky,školné, stravné, nájemné, topení,atd. 
Náklady se dělí na: 
1 749 081 Základní škola 
816 306 Mateřská škola 
627 863 Školní jídelna 
192 536 Školní družina 
187 122 Hospodářská činnost 
141 470 dotace – EU – peníze školám 
 

 

 

 

 

Zapsala PhDr., Mgr.  Poláková Alena  

 účetní A. Kličková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


