Výroční zpráva o činnosti
Základní školy a mateřské školy
J.A.Komenského Vlčice
školní rok 2010/2011

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.-5. 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 – 11 let
7:00 – 15:00 hod.

b) vyučovací projekt
Ve školním roce 2010/2011 se v 1. a 4. ročníku vyučovalo podle školního
vzdělávacího programu „Škola je náš kamarád“, č.j. 28/69 a v 5. 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 1.stupeň ZŠ-Hv pro 1.-9.ročník
funkční studium pro ředitele škol
praxe 25 let
Mgr. Dana Cahová, učitelka
Vzdělání vysokoškolské, PF Hradec Králové,
aprobace 1.stupeň ZŠ-Aj pro 1.-5.ročník
praxe 1 rok
Dita Lonková, učitelka
Vzdělání střední všeobecné, gymnázium Trutnov
Absolvent sStudia pro vychovatele pedagogy volného času, asistenta
Pedagoga
Studující VOŠ pedagogické Litomyšl

praxe 5 let
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 odděleně v 1. a 2.ročníku a ve
3.-5.ročníku, přičemž docházelo i k dalšímu dělení tak, aby bylo možné
respektovat i věkové zvláštnosti dětí.
pracovní vytížení:
pedagogičtí pracovníci
Mgr. Milena Blažková, ředitelka školy
pracovní povinnost
16 hodin (+1)
Mgr. Dana Cahová, učitelka
Dita Lonková,učitelka

22 hodin (+3 projekt EU školám)
10 vyuč. hodin (Vv,Pč,Tv,Prv,)

Dita Lonková, vychovatelka ŠD
pracovní povinnost
skutečný počet odpracovaných hodin

28 – 30 hodin
15 hodin ve ŠD

nepedagogičtí pracovníci:
Lyudmyla Karkhutová, školnice a uklízečka ZŠ a MŠ

40 hodin

d) zařazování dětí do 6. ročníku
Anna Elekešová – od 6.ročníku zařazen do ZŠ Pilníkov
Dominik Morávek – ZŠ Pilníkov
Tadeáš Hána - ZŠ Pilníkov

e) zápis dětí do 1. ročníku
Zapsáno bylo celkem 4 žáků. 1 žák – autista – získal roční odklad školní
docházky.

f) výsledky vzdělávání
počet zapsaných žáků ke 30. 9. 2010
z toho umístěných ve speciálních školách
během školního roku přestup na jinou školu
během školního roku přestup z jiné školy
klasifikováno 30.6.2011
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g) inspekce provedená ČŠI
Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ve škole žádná kontrola ČŠI.

h) další vzdělávání
účast na akcích pořádaných PGC
Milena Blažková
zaměřila další vzdělávání na efektivní metody výuky v M, zajímavé metody
v Hv a na řídíci čínnost školy (Spisová a skartační služba, Coaching,).
Dita Lonková
navštívila kurzy zaměřené na alternativní techniky a metody práce v prvouce a
VV. Dokončila třetí rok studia na VOŠ pedagogické v Litomyšli.
.

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
- šipkovaná se ZŠ + MŠ „Putování za pohádkou“
- společná výtvarná práce ZŠ a MŠ „Koulelo se, koulelo“
- společný výlet dětí, učitelů a rodičů do Prahy „Exkurze v České televizi a návštěva
Rumcajsova Jičína“ 30.9. jako zahájení celoročního projektu „Z pohádky do pohádky“

Říjen
- podzimní sušení listí k vyrábění - MŠ
- Drakiáda školní družiny
- 11.10. Bubnování ve škole – pořad profesionálního bubeníka v tělocvičně 10.00
45,- + doprava asi 10,-Kč na dítě
- čtvrtý ročník Halloweenského dopoledne –akce ZŠ a MŠ – pohádková strašidla

Listopad
- nacvičování vánočního koncertu
- podzimní listování – akce ZŠ a MŠ
- Vítání občánků na Obci – vlastní vystoupení
- 12.11. - „Bojí se tygři?“ divadlo Trutnov UFFO 40,-Kč

Prosinec
- Tradiční vánoční vyrábění – odpolední dílna pro rodiče a děti s kroužky
- Tradiční mikulášská nadílka
- 10.12. Vánoční koncert v kostele 18.00hod
- případně vánoční výlet dle nabídky
- Společné pečení –ŠD

Leden
- soutěž ve stavění sněhuláků MŠ a ZŠ
- lyžařská škola Mladé Buky
- Den otevřených dveří ve škole – tradičně před zápisem do 1.tříd
- Vánoce pro zvířátka v lese MŠ + ZŠ
- Pěvecká soutěž ŠD –Vlčický slavík

Únor
- Den otevřených dveří pro rodiče před zápisem
- 2.2.přednáška Ing. Bílka z KRNAPu o fauně Krkonoš
- Návštěva školy s předškoláky před zápisem
- 3.2. zápis do 1.třídy
- lyžařský výcvik 9.,10.2.
- 10.2. divadlo UFFO Trutnov O kouzelné kuličce
- Karneval ZŠ a MŠ v tělocvičně školy – Z pohádky do pohádky
- Snowtubing Žacléř

Březen
- výtvarná soutěž PO očima dětí
- druhý ročník velikonoční tvůrčí dílny Jarní chystání – zábavné odpoledne pro rodiče a děti s
kroužky
- promítání diapozitivů fauna Krkonoš – pan Najman
- Vynášení Morany – společná výroba Morany z papíru a slámy se ZŠ, oslava Dne učitelů –
pietní akt pověšení věnce k památníku J.A.Komenského

Duben
- zahájení předplavecké a plavecké výuky v Trutnově
- Písničky z pohádek – zpívá p. Reifová – 6.4. - ve škole

-Výroba čarodějnic
- společné velikonoční vyrábění rodičů s dětmi – ve spolupráci s kroužky

Květen
- výtvarná soutěž regionu Podkrkonoší
- besídka v MŠ k Svátku matek
- Miss a missák v ŠD
- 24.45. beseda s olympioniky v ZŠ Pilníkov spojená s cyklistickým výletem- ZŠ
- výlet do Adršpachu – 25.5. - MŠ
- 31.5. - oslava Dne dětí – Z pohádky do pohádky
- 31.5. divadlo Karla Čapka

Červen
- Výlet s družinou do Trutnova
- školní výlet MŠ+ZŠ – zámek Choltice -muzeum černého divadla
- celotýdenní projekt „Královský oběd“
- účast na vyhodnocení Vv soutěže regionu Podkrkonoší na Kateřině
- Spaní v ŠD
- Slavnostní vyřazení předškoláků a páťáků

Při výběru kulturních a naučných pořadů jsme se letos zaměřili na nabídku,
která umožní konání vystoupení přímo ve škole. 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
nadále umísťujeme na Obecním úřadě nástěnku s fotografiemi z akcí konaných
školou a školkou.
V letošním roce se k nabídce zájmových kroužků – Ruční práce pod vedením
lektorky Reginy Elekešové, keramická dílna – vedoucí byla Andrea Onodiová a
sportovní hry s Mgr. Lenkou Doleželovou přidal kroužek Branně sportovní pod
vedením pana Radomíra Netíka.Všechny kroužky se setkaly s velkým zájmem
dětí.
V letošním roce jsme se zapojili do projektu „EU školám“. Znamenalo to pro
nás zvýšenou práci na tvorbě pracovních listů, které nám zajistí asi 400 000,Kč. Tyto prostředky věnujeme na modernizaci výuky v základní škole – nákup
dovou interaktivních tabulí a zkvalitnění stávajících počítačů a příslušenství k
nim.

i) školská rada

V září proběhlo zasedání školské rady, která byla seznámena s výroční zprávou
školy za rok 2009/2010, kterou schválila, Vlastním hodnocením školy na léta
2007 - 2010 a plánem práce na školní rok 20010/11. Další zasedání školské rady
proběhlo v červnu 2011, kde byla rada seznámena s problémy – především
nedostatkem prostor pro vzdělávací a zájmovou činnost – se kterými se škola
potýká s nárůstem počtu dětí, s plánovanou stavební úpravou v MŠ.
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 tomto školním roce škola rozhodla nabízet i práci v
zájmových útvarech, potřebovali jsme rozšířit pro tuto činnost i učební prostory.
Využili jsme stávající šatnu., která se obohatila o novou kuchyškou linku s
dřezem a kombinovaným sporákem. To nám umožnilo dále obohatit práci v
rámci vučování, ale i ve školní družině a v kroužcích. Nová šatna byla
zbudována na chodbě školy.
Škola také získala dotaci v rámci rozvojového programu EU peníze školám v
hodnotě necelých 400 000,- Kč. Tento obnos bude během dvou let využíván k
rozvoji a zkvalitnění výuky (dělené hodiny anglického jazyka, inovační metody
v hodinách matematiky, anglického jazyka, českého jazyka, nákup
interaktivních tabulí a výukového sofrware...).

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
21 žáků
materiální zabezpečení: zajišťuje obec Vlčice

mzdové náklady: zajišťuje škola

b) vyučovací projekt
Školní družina pracuje 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 5 let

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
28 dětí
Kapacita školní jídelny
60 jídel
Zařazení dětí ve věku
2 – 7 let
Provozní doba
6:45 – 15:45 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, asistent pedagoga, úvazek 37,5%
učitelka, úvazek 32,3%
Iva Bubeníčková, rodinná škola,učitelka 48% - zástup za nemoc p.Hejnové
Nepedagogičtí pracovníci:
Anna Daliborová , kuchařka, úvazek 100%
Jitka Šafářová, vedoucí školní jídelny,úvazek 37,5%
Lyudmyla Karkhutová , uklízečka a školnice ZŠ a MŠ, úvazek 100%

c) zařazování dětí k 1.9.2010
zapsaných dětí k 1.9.2O10
změny ve šk.roce:
odstěhovaných
přistěhovaných
zapsaných dětí k 31.8.2011
integrovaných dětí
nepřijatých
správních rozhodnutí
odvolání
průměrná docházka
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d) inspekce provedená ČŠI
V tomto školním roce ve školce neproběhla žádná kontrola ČŠI.

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 a hudební výchovu .
Jana Hejnová
se pro nemoc nezúčastnila žádného školení.
Pavlína Bubeníčková
se zaměřila na psychomotorické hry pro zklidnění a hry s pohádkou.

f) mimoškolní aktivity
viz odstavec ch) oddílu Základní škola
k) rozvoj školy
Škola investovala do nákupu dalšího šatního nábytku, tak, aby kapacita
odpovídala přijatým žákům. Během letních měsíců došlo ke stavebním úpravám
školky tak, aby mohla v novém roce pojmout přijatých 28 žáků. Bylo přistaveno
zádveří pro vstup rodičů. Tím vznikl nový prostor z původní vstupní chodby. Ta
se opatřila topidlem a šatním nábytkem. Také bylo třeba upravit koupelnu dětí v
podkroví o jedno umyvadlo tak, aby zdejší prostor mohlo obýcvat deset dětí.
Pro dlouhodobou nemoc paní Hejnové jsme přijali na zástup paní učitelku, která
vypomáhala především v odpoledních hodinách. Personálně jsme zajistili
provoz tak, aby především v době vycházek vždy zajišťovaly bezpečnost dětí
dvě učitelky. I v letošním roce byla zřízena funkce asistenta pedagoga pro
autistického chlapce.

Ve Vlčicích dne 6 .9.2011
Mgr. Milena Blažková
ředitelka školy

