Výroční zpráva o činnosti
Základní školy a mateřské školy
J.A.Komenského Vlčice
školní rok 2007/2008

Vypracovala: Mgr. Milena Blažková, ředitelka školy
Schváleno školskou radou dne: ……………
…………………………………
předsedkyně školské rady

Celková charakteristika
Základní škola a mateřská škola J.A.Komenského Vlčice, která je
od 1.1.2003 organizační složkou s právní subjektivitou, zahrnuje
základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Základní škola
a) charakteristika školy
Škola je jednotřídní s 1., 2. a 3. ročníkem, umístěná ve starší budově školy
venkovského typu. Ve škole je malá herna, která slouží i jako místnost na
cvičení, počítačová učebna a třída školní družiny.

b) vyučovací projekt
Ve školním roce 2007/2008 se v 1. ročníku vyučovalo podle školního
vzdělávacího programu „Škola je náš kamarád“, č.j. 28/69 a ve 2. a 3. ročníku
podle projektu Základní škola č.j. 16847/96-2

c) personální zabezpečení
pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Milena Blažková, ředitelka školy
Vzdělání vysokoškolské, PF Olomouc,
aprobace Nš-Hv pro 6.-9.ročník
funkční studium pro ředitele škol
praxe 21 let
Dita Lonková, učitelka a vychovatelka ŠD
Vzdělání střední všeobecné, gymnázium Trutnov
praxe 1 rok
Jitka Šafářová, učitelka anglického jazyka
SPgŠ Nová Paka,
absolventka Kurzu Aj pro pokročilé při NIDV Hradec Králové
praxe 1 rok
Po celý školní rok byl při vyučování brán zřetel na individuální a věkové
zvláštnosti dětí ve všech ročnících a nadaným i slabším žákům byla věnována
soustavná individuální péče. Vyučování probíhalo částečně v dělených hodinách
po ročnících tak, aby bylo možné respektovat i věkové zvláštnosti dětí.
pracovní vytížení:

pedagogičtí pracovníci
Mgr. Milena Blažková, ředitelka školy
pracovní povinnost
16 hodin (+3)
Dita Lonková,učitelka
5 (+5) vyuč. hodin (Vv,Pč,Tv,Prv)
pracovala v období 3.9.2007 – 27.6.2008
Dita Lonková, vychovatelka ŠD
pracovala v období 3.9.2007 – 27.6. 2008
pracovní povinnost
28 – 30 hodin
skutečný počet odpracovaných hodin 22,5 hodin ve ŠD
Jitka Šafářová, učitelka anglického jazyka 3 vyuč. hodiny
pracovala v období 3.9.2007 – 27.6.2008
nepedagogičtí pracovníci:
Lyudmyla Karkhutová, školnice a uklízečka ZŠ a MŠ

d) zařazování dětí do 4. ročníku
Vzhledem k tomu, že naše škola příští rok otvírá pro vzdělávání dětí v obci i
4.ročník, žádné dítě neodchází do jiného zařízení.

e) zápis dětí do 1. ročníku
Zapsány byly celkem 4 žáci.

f) výsledky vzdělávání
počet zapsaných žáků ke 30. 9. 2006
z toho umístěných ve speciálních školách
přestup na jinou školu
klasifikováno 29.6.2007
slovně hodnocen
prospělo
neprospěl
2.stupeň z chování
počet zameškaných hodin
z toho neomluvených

15
0
2
13
0
13
0
0
523
0

g) inspekce provedená ČŠI
ve školním roce 2007/2008 neproběhla ve škole žádná kontrola ČŠI.

h) další vzdělávání
účast na akcích pořádaných PGC
Mgr. Milena Blažková – navštěvovala kurzy zaměřené na řídící činnost školy,
ale i na výchovně vzdělávací činnost (ČJ, HV, Pohybová výchova – tance)
Dita Lonková celoročně navštěvovala Studium pedagogiky v rámci
kvalifikačního studia při NIDV Hradec Králové, dále byla přijata na VOŠ
pedagogickou v Litomyšli na čtyřleté studium vychovatelství. Navštívila několik
kurzů zaměřených na psychologii, zdravotnický kurz, a kurz práce s počítačem
WORD pro začátečníky.
Jitka Šafářová pokračovala ve studiu anglického jazyka,absolvovala semináře
zaměřené na výtvarné a rukodělné činnosti v Mš a netradiční dny v MŠ.

ch) mimoškolní aktivity
Stalo se již tradicí, že mimoškolní i mnohé školní aktivity organizujeme
společně škola i školka, proto i uskutečněné akce během roku odpovídají tomuto
trendu.
Září
-

Tradiční slavnostní zahájení školního roku za účasti MŠ a starosty Obce
divadelní hudební představení v Horním Maršově „Já nic, já muzikant“
šipkovaná MŠ a ZŠ
společná výtvarná práce ZŠ a MŠ

Říjen
-

Drakiáda školy a školky
Soutěž dětí a rodičů MŠ ve vyrábění z přírody „Podzimníček“
4.10. Labutí princezna – divadlo v Trutnově
druhý ročník Halloweenského odpoledne –průvod masek akce ZŠ a MŠ
pořad ekol. Centra SEVER – Čáry máry ententýky, poletíme do Afriky
Bramboriáda – vše o bramborách – práce ŠD

Listopad
-

16.11. S flétnou Adélou Příčnou kolem světa – hudební pořad v Trutnově

-

Výtvarná soutěž – otisky listů – akce ZŠ a MŠ
Pořad ekol. Centra SEVER Co mi vyprávěl kalumet, Daleko na severu je Grónská zem
Netradiční podzimní sáňkování
Pozzliáda – soutěž ŠD

Prosinec
-

Tradiční vánoční vyrábění – odpolední dílna pro rodiče a děti „Vánoční koule“ - ŠD a
MŠ
Tradiční Mikulášská nadílka
10.12. Kufřík – pantomima v Trutnově
každoroční Vánoční besídka v MŠ
Vánoční výlet do České Skalice – „Babiččiny Vánoce“
Advent – pořad ekologického centra SEVER
Vánoční koncert ve vlčickém kostele

Leden
-

Den otevřených dveří ve škole – tradičně před zápisem do 1.tříd
15.1. Deset černoušků – divadlo Trutnov
Návštěva školy s předškoláky před zápisem
ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost v ZŠ
Vlčický slavík – pěvecká soutěž ŠD

Únor
-

Apríloví školy – divadelní představení Trutnov
Pekař peče housky – pořad ekol. Centra SEVER
Karneval ZŠ a MŠ ve školní tělocvičně
Turnaj v pexesu – soutěž ŠD

Březen
-

Vynášení Morany – společná výroba Morany z papíru a slámy se ZŠ, uctění památky
J.A.Komenského – věnec k pomníku
výtvarná soutěž PO očima dětí MŠ
společná dílna ZŠ a MŠ – práce s přírodninami
druhý ročník velikonoční tvůrčí dílny Jarní chystání – zábavné odpoledne pro rodiče a
děti MŠ „Velikonoční miminka“
19.3. Popelka – divadlo Pilníkov
Pekař peče housky –pořad ekol.centra Sever
Štěně nebo špenát – divadelní představení Trutnov

Duben
-

zahájení předplavecké a plavecké výuky v Trutnově
Výroba čarodějnic
Když jsem já sloužil – Na farmě – navštívíme ekol. Centrum SEVER v H.Maršově

-

Exkurze u profesionálních hasičů v Trutnově – společně s MŠ Pilníkov
Jak se máme chovat – hudební představení Pavla Nováka v Trutnově

Květen
-

Nácvik vystoupení v rámci akce „Už ho nesou“ v Trutnově – vlastní vystoupení
Práce s keramikou – dárek k Svátku matek – kurz vedla maminka naší žačky – akce
MŠ
Les známý, neznámý – představení ekol. Centra SEVER
Miss a Missák školní družiny

Červen
-

Soutěžní odpoledne ke Dni dětí ve stylu „Indiáni u nás ve Vlčicích „
Projekt „Perníková chaloupka“
Celodenní výlet na Kunětickou horu – Perníková chaloupka MŠ a ZŠ a Pilníkov
Výlet s družinou do Trutnova
Spaní v družině
Výlet na Hrádeček
Beseda se včelařem panem Fikejzem (dědečkem našeho žáka) – akce ZŠ
Návštěva fotografa – promítání diapozitivů a povídání o Krkonoších – akce ZŠ a MŠ
Výlet do Adršpachu
Vodnický týden ve ŠD
Slavnostní vyřazení předškoláků z MŠ

Vzhledem ke vstřícnosti rodičů, kteří byli ochotni přispět na dopravu
mikrobusem, bylo možné v tomto školním roce navštívit celou řadu zajímavých
akci a divadelních představení v Trutnově a okolí.
I v tomto školním roce se dále podařilo díky Krkonošskému deníku seznámit
v několika článcích trutnovskou veřejnost s činností školy. Pokračovali jsme
také ve vydávání vlastního školního časopisu „Medvídci“, kde pravidelně
seznamujeme vlčickou veřejnost s životem v naší škole. Tento časopis je
přílohou Vlčických novin, které vycházejí čtyřikrát do roka. Máme v obci
vlastní vývěsku, kde pravidelně uveřejňujeme zprávy ze školních akcí. Pro
informovanost veřejnosti jsme umístili na Obecním úřadě nástěnku
s fotografiemi z akcí konaných školou a školkou.
V říjnu proběhlo zasedání školské rady, která byla seznámena s výroční zprávou
školy, Školním vzdělávacím programem školy a školní družiny a plánem práce
na školní rok 2007/08. Jejími členy jsou:
Dita Lonková – za pedagogy školy
Ing. Pavla Ježková – za Obec , stala se předsedou rady
Eva Havrdová – za rodičovskou veřejnost
Školská rada následně schválila výroční zprávu za rok 2006/07.

Obci ve spolupráci se školou se podařilo získat dotaci 450 000,- Kč z Fondu
Rozvoje venkova pro projekt „Výměna oken a revitalizace hřiště v Základní
škole a mateřské škole J.A.Komenského Vlčice“. Tato akce proběhla během
července a srpna. Došlo k výměně oken a dveří v obou budovách, následnému
vymalování obou škol. Ve školce pak k instalaci nových herních prvků na
zahradě, úpravě povrchu hřiště a likvidaci zastaralých houpaček. Budova školy
také dostala v počítačové třídě, kabinetě a šatně novou podlahovou krytinu. Byly
také vybroušeny a nalakovány parkety ve cvičebním sálku školy. Škola
investovala do nákupu nového učebního nábytku pro druhou třídu školy a
nových odkládacích stěn do šatny žáků.

Školní družina
1 vychovatelka
13 žáků
provoz denně 7:00 – 8:00 hod 11:30 – 15:00 hod.
materiální zabezpečení: zajišťuje obec Vlčice
mzdové náklady: zajišťuje škola
Školní družina pracovala od školního roku 2007/08 podle vlastního
vzdělávacího programu s názvem „Putování s Modrým medvědem“, č.j. 30/71.
Činnost školní družiny je přímo provázána se školní prací, bezprostředně na ni
navazuje. Akce konané ve školní družině jsou součástí výše zmiňovaných
mimoškolních aktivit.

Mateřská škola
a) charakteristika školy
Škola je jednotřídní, umístěná ve starší přízemní budově s podkrovím, které
slouží jako ložnice dětí a herna. Školka byla vybavena jedním počítačem a
didaktickými hrami na CD nosičích. Tento počítač je umístěn právě v herně
v podkroví, kde děti mohou tento počítač využívat. Jak již bylo zmíněno,
v letních měsících došlo k výměně starých oken za plastová a na školní zahrdě
byly instalovány nové herní prvky.
V budově se dále nachází i školní jídelna a kuchyň.
Kapacita školy
25 dětí

Kapacita školní jídelny
45 jídel
Zařazení dětí ve věku
2 – 7 let
Provozní doba
6:45 – 15:15 hod.
Kuchyň jsme letos vybavili myčkou na bílé nádobí.

c) vyučovací dokumenty
Základním dokumentem pro výchovně vzdělávací činnost školy byl školní
vzdělávací program pod názvem „Objevujeme tajemství o světě a o sobě“ č.j.
29/70, který byl v uplynulém školním roce nově aktualizován. Dalšími podklady
pro vzdělávací činnost jsou třídní vzdělávací plán školy, časově tématické plány
a publikace E.Opravilové a V.Gebhartové: Jaro, léto, podzim, zima v mateřské
škole.

e) personální zabezpečení
pedagogičtí pracovníci:
Jitka Šafářová, SPgŠ, učitelka, úvazek 90 %
Jana Hejnová, SPgŠ, učitelka, úvazek 60%

Nepedagogičtí pracovníci:
Soňa Ondráčková, kuchařka, úvazek 87,5% , do 30.1.2008
Anna Daliborová , kuchařka, úvazek 87,5% , od 31.1.2008
Jitka Šafářová, vedoucí školní jídelny,úvazek 25%
Lyudmyla Karkhutová , uklizečka a kolnice ZŠ a MŠ

f) zařazování dětí k 1.9.2007
zapsaných dětí k 1.9.2OO7
k 2.1.2OO7
změny ve šk.roce:
odstěhovaných
přistěhovaných
zapsaných dětí k 31.8.2008
integrovaných dětí
nepřijatých
správních rozhodnutí

19
20
0
0
21
1
0
21

odvolání
průměrná docházka

0
10,1

h) inspekce provedená ČŠI
V tomto školním roce nebyla v mateřské škole provedena inspekce.

i) další vzdělávání
obě učitelky využívají k dalšímu vzdělávání nabídku PGC Trutnov.
Jitka Šafářová pokračovala ve studiu anglického jazyka, navštívila kurzy
zaměřené na výtvarnou a rukodělnou tvorbu v MŠ, pro netradiční formy práce
v MŠ a školení pro vedoucí školních jídelen.
Jana Hejnová – navštívila kurzy zaměřené na hry se slovy a hláskami a
ekoateliér v mateřské škole.
Anna Daliborová – navštívila kurz určený kuchařkám školních jídelen

j) mimoškolní aktivity
viz odstavec ch)

Ve Vlčicích dne 6 .10.2008
Mgr. Milena Blažková
ředitelka školy

