Výroční zpráva o činnosti
Základní školy a mateřské školy
J.A.Komenského Vlčice
školní rok 2008/2009

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. , 3. a 4. 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.
Kapacita školy
Zařazení dětí ve věku
Provozní doba

26 dětí
6 – 10 let
7:00 – 15:00 hod.

b) vyučovací projekt
Ve školním roce 2008/2009 se v 1. a 2. ročníku vyučovalo podle školního
vzdělávacího programu „Škola je náš kamarád“, č.j. 28/69 a ve 3. a 4. 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 23 let
Dita Lonková, učitelka
Vzdělání střední všeobecné, gymnázium Trutnov
praxe 3 roky
Jitka Šafářová, učitelka anglického jazyka
SPgŠ Nová Paka,
absolventka Kurzu Aj pro pokročilé při NIDV Hradec Králové
praxe 1 rok
Pavlína Bubeníčková, učitelka prvouky, přírodovědy a vlastivědy
SPgŠ Nová Paka

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,Př,Vl)
pracovala v období 1.9.2008 – 30.1.2009
5 vyuč.hodin (Vv,Pč,Tv)
pracovala v období 2.2.2009 - 30.6.2009
Dita Lonková, vychovatelka ŠD
pracovala v období 1.9.2008 – 30.6. 2009
pracovní povinnost
28 – 30 hodin
skutečný počet odpracovaných hodin 22 hodin ve ŠD
Jitka Šafářová, učitelka
3 vyuč. hodiny (Aj)
pracovala v období 1.9.2007 – 30.6.2009
Pavlína Bubeníčková, učitelka
5 vyuč.hodin (Prv.,Př.,Vl)
pracovala v období 2.2.2009- 30.6.2009
nepedagogičtí pracovníci:
Lyudmyla Karkhutová, školnice a uklízečka ZŠ a MŠ

d) zařazování dětí do 5. ročníku
Vzhledem k tomu, že naše škola příští rok otvírá pro vzdělávání dětí v obci i
5.ročník, žádné dítě neodchází do jiného zařízení.

e) zápis dětí do 1. ročníku
Zapsáno bylo celkem 7 žáků. Jedna žákyně získala odklad povinné školní
docházky na jeden rok.

f) výsledky vzdělávání
počet zapsaných žáků ke 30. 9. 2008
z toho umístěných ve speciálních školách

17
0

přestup na jinou školu
klasifikováno 30.6.2009
slovně hodnocen
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospěl
2.stupeň z chování
počet zameškaných hodin
z toho neomluvených

0
17
0
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3
0
0
501
0

g) inspekce provedená ČŠI
Ve školním roce 2008/2009 proběhla ve škole kontrola ČŠI ve dnech 7. – 9.
ledna 2009. Předmětem kontroly bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného mateřskou a základní školou podle školského zákona,
dále zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle
příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění
školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a
rámcovými vzdělávacími programy podle školského zákona.
Výsledky inspekce viz Inspekční zpráva.

h) další vzdělávání
účast na akcích pořádaných PGC
Milena Blažková
zaměřila další vzdělávání na efektivní metody výuky v ČJ a M, zajímavé
metody v Hv a na řídící činnost školy (novela Zákoníku práce).
Dita Lonková
navštívila kurzy zaměřené na alternativní techniky a metody práce v TV a VV.
Od š.roku 2008/2009 zahájila studium na VOŠ pedagogické v Litomyšli.
Jitka Šafářová
pokračovala ve studiu anglického jazyka.
Pavlína Bubeníčková
se zaměřila na efektivní metody prvouky.

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 představení Pohádky nepohádky J.Čapka v Trutnově
- šipkovaná se ZŠ
- společná výtvarná práce ZŠ a MŠ „Ovocný kompot“
Říjen
- 11.10. Vítání občánků – vystoupení na obci
- Drakiáda školy a školky
- Soutěž dětí a rodičů MŠ ve vyrábění z přírody „Podzimníček“
- 23. 10.Růženka a Kopřivěnka – divadlo v Trutnově
- druhý ročník Halloweenského odpoledne –akce ZŠ a MŠ
- 22. 10. pořad ekol. Centra SEVER – Výprava do odpadkového koše
- Výlet do Prahy - Petřín
Listopad
- 14.11. Příhody včelích medvídků – divadlo Trutnov
- 20.11. Ulice plná kouzel - pořad v Trutnově
- Výtvarná soutěž – otisky listů – akce ZŠ a MŠ
- 12.11. Pořad ekol. Centra SEVER Nebojte se vitamínů – MŠ
- Jízda psím spřežením pana Havrdy
Prosinec
- Tradiční vánoční vyrábění – odpolední dílna pro rodiče a děti
- Tradiční mikulášská nadílka
- 3.12. Dudlajdý a Strouhanka - divadlo v Trutnově
- Vánoční výlet do Třebechovic (betlém)
- Společné pečení cukroví –MŠ a ŠD
- Vánoční koncert ve vlčickém kostele
Leden
- soutěž ve stavění sněhuláků MŠ a ZŠ
- bobování
- Den otevřených dveří ve škole – tradičně před zápisem do 1.tříd
- 22.1. Malostranská zimní pohádka – divadlo Trutnov
- Vánoce pro zvířátka v lese
- Návštěva školky s předškoláky před zápisem
- Návštěva ekol. Centra Sever v Maršově – Jak krtek ke kalhotkám přišel
- Pěvecká soutěž ŠD –Vlčický slavík
Únor
- Jízdy na saních a psím spřežení p. Havrdy
- Karneval ZŠ a MŠ v tělocvičně školy – námořnická show
- Turnaj v pexesu - ŠD
Březen
- výtvarná soutěž PO očima dětí
- druhý ročník velikonoční tvůrčí dílny Jarní chystání – zábavné odpoledne
pro rodiče a děti MŠ „velikonoční zápich – krajkové kraslice“

- Vynášení Morany – společná výroba Morany z papíru a slámy se ZŠ
- Divadlo v Trutnově dle nabídky
- Sever – S včelkou Bětkou ve včelíně - ZŠ
Duben
- zahájení předplavecké a plavecké výuky v Trutnově
- Výroba čarodějnic
- Společná branná vycházka se ZŠ
- Soutěž ve zpěvu MŠ
- Exkurze u profesionálních hasičů v Trutnově MŠ
- Exkurze v DEPu železniční stanice v Trutnově - ZŠ
Květen
besídka ke Dni matek – Týden pro maminky – výroba dárků z
keramiky MŠ a ZŠ
nácvik vystoupení pro veřejnost“
- Divadelní představení
- Výlet na Černou Horu
- Miss a missák v ŠD
Červen
- Soutěžní odpoledne ke Dni dětí ve stylu „Za pirátským pokladem„
- Dvoudenní výlet na Thámovy boudy přes Černou horu spojený
s projektem „Les pro Modrého medvěda“-ZŠ+předškoláci z MŠ
- Můj strom – představení ekol. Centra SEVER ZŠ (návštěva v Horním
Maršově spojená se školním výletem)
- Výlet na Černou horu - MŠ
- Výlet s družinou do Trutnova
- Výlet na Hrádeček
- Vystoupení v Horním Maršově na ekologickém jarmarku Doteky
s vlčickými písněmi
- Slavnostní vyřazení předškoláků

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.

i) školská rada
V říjnu proběhlo zasedání školské rady, která byla seznámena s výroční zprávou
školy za rok 2007/2008, kterou schválila, Školním vzdělávacím programem
školy a školní družiny a plánem práce na školní rok 2007/08. Další zasedání
školské rady proběhlo v dubnu 2009, kde byla rada seznámena s výsledky
kontrolní činnosti ČŠI.
Členy školské rady jsou:
Dita Lonková – za pedagogy školy
Ing. Pavla Ježková – za Obec , stala se předsedou rady
Eva Havrdová – za rodičovskou veřejnost

j) rozvoj školy
Vzhledem k tomu, že se v příštím školním roce zvýší počet žáků, bylo třeba
nakoupit další školní lavice s židlemi a rozšířit vybavení šatny o další šatní
stěny a lavice s botníky.

Školní družina
a) charakteristika školní družiny
Školní družina se nachází v budově základní školy. Využívá pro svou činnost
vlastní prostory, ale i prostory cvičebního sálku, hřiště u obou budov a učebny
školy.
Kapacita š.družiny
26 dětí
Zařazení dětí ve věku
6 – 10 let
Provozní doba
7:00 – 8:00 hod 11:45 – 15:00 hod.
ŠD navštěvovalo
15 žáků
materiální zabezpečení: zajišťuje obec Vlčice
mzdové náklady: zajišťuje škola

b) vyučovací projekt

Školní družina pracovala již 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.

c) personální zabezpečení
Dita Lonková, učitelka
Vzdělání střední všeobecné, gymnázium Trutnov
praxe 3 roky

Mateřská škola
a) charakteristika školy
Škola je jednotřídní, umístěná ve starší přízemní budově s podkrovím, které
slouží jako ložnice dětí a herna. V přízemí se nachází učebna a herna.
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 – 15:30 hod.

b) 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.

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

Pavlína Bubeníčková, SPgŠ, učitelka, zástup za nemoc p.Hejnové,
od 2.2.2009 úvazek 32,3%

Nepedagogičtí pracovníci:
Anna Daliborová , kuchařka, úvazek 87,5%
Jitka Šafářová, vedoucí školní jídelny,úvazek 25%
Lyudmyla Karkhutová , uklízečka a školnice ZŠ a MŠ, úvazek 87,5%

c) zařazování dětí k 1.9.2008
zapsaných dětí k 1.9.2OO8
změny ve šk.roce:
odstěhovaných
přistěhovaných
zapsaných dětí k 31.8.2009
integrovaných dětí
nepřijatých
správních rozhodnutí
odvolání
průměrná docházka

21
1
0
22
1
0
5
0
12

d) inspekce provedená ČŠI
Ve školním roce 2008/2009 proběhla ve škole kontrola ČŠI ve dnech 7. – 9.
ledna 2009. Předmětem kontroly bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného mateřskou a základní školou podle školského zákona,
dále zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle
příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění
školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a
rámcovými vzdělávacími programy podle školského zákona.
Výsledky inspekce viz Inspekční zpráva.

e) další vzdělávání
všechny učitelky využívají k dalšímu vzdělávání nabídku PGC Trutnov.
Jitka Šafářová

pokračovala ve studiu anglického jazyka, navštívila kurz zaměřený na nové
metody práce v MŠ, ekologickou výchovu, výtvarnou výchovu a komunikaci
v učitelském povolání..
Jana Hejnová
se pro dlouhodobou nemoc nezúčastnila žádného školení.
Pavlína Bubeníčková
se zaměřila na tanečky v MŠ.

f) mimoškolní aktivity
viz odstavec ch) oddílu Základní škola
k) rozvoj školy
Škola investovala do nákupu nového učebního nábytku pro učebnu školky. Ve
školce byly instalovány dva počítače.
Pro kvalitnější, efektivnější a bezpečnější výuku dětí jsme posílili v uplynulém
školním roce personál o další kvalifikovanou učitelku, která vypomáhala
především v době vycházek a byla nápomocna při činnostech dětí vzhledem
k tomu, že v kolektivu třídy je i dítě postižené autismem. Pro příští školní rok
jsme získali finanční prostředky pro mzdové zajištění pedagogického asistenta
výše zmiňovaného žáka. Tento asistent bude pracovat s chlapcem dvě hodiny
denně.

Ve Vlčicích dne 6 .10.2009
Mgr. Milena Blažková
ředitelka školy

