Výroční zpráva o činnosti
Základní školy a mateřské školy
J.A.Komenského Vlčice
školní rok 2011/2012

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

Název školy
Základní škola a mateřská škola J.A.Komenského Vlčice,
Sídlo školy
Škola je umístěna ve dvou budovách. Mateřská škola sídlí v budově
č.p. 77 a Základní škola v budově č.p.193
Celková charakteristika školy
Škola je od 1.1.2003 organizační složkou s právní subjektivitou,
zahrnuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní
jídelnu.
Zřizovatel
Obec Vlčice, Vlčice 201, 542 41
Vedení školy
Ředitelka školy: Mgr. Milena Blažková
Školská rada
Členy školské rady jsou:
Dita Lonková,DiS – za pedagogy školy
Ing. Pavla Ježková – za Obec , stala se předsedou rady
Eva Havrdová – za rodičovskou veřejnost
Kontaktní údaje
Tel: 499 899 135
733 124 120
Email: škola@zsvlcice.eu

Webové stránky školy: www.zsvlcice.eu

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, dvě učebny 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 2011/2012 se v 1. a 5. ročníku vyučovalo podle školního
vzdělávacího programu „Škola je náš kamarád“, č.j. 28/69.

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 26 let
Mgr. Dana Cahová, učitelka
Vzdělání vysokoškolské, PF Hradec Králové,
aprobace 1.stupeň ZŠ-Aj pro 1.-5.ročník
praxe 3 roky
Dita Lonková, učitelka
Vzdělání střední všeobecné, gymnázium Trutnov
Absolvent Studia pro vychovatele pedagogy volného času, asistenta
Pedagoga
Studující VOŠ pedagogické Litomyšl,studium úspěšně v červnu absolvovala
praxe 6 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 (+2)
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
Patrik Fikejz – od 6.ročníku zařazen do ZŠ Pilníkov
Renata Kobrová – ZŠ Pilníkov
Adam Hans - ZŠ Na Struze, Trutnov
Antonín Lonk - ZŠ Na Struze, Trutnov
Rozálie Havrdová - ZŠ Na Struze, Trutnov

e) zápis dětí do 1. ročníku
Zapsáno bylo celkem 7 žáků, z tohoto počtu 1 žák získal roční odklad školní
docházky.

f) výsledky vzdělávání
počet zapsaných žáků ke 30. 9. 2011
z toho umístěných ve speciálních školách
během školního roku přestup na jinou školu
během školního roku přestup z jiné školy
klasifikováno 30.6.2012
slovně hodnocen
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospěl
2.stupeň z chování
počet zameškaných hodin za školní rok

22
0
1
1
22
1
18
4
0
0
1638

z toho neomluvených

1

g) inspekce provedená ČŠI
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla ve škole žádná kontrola ČŠI.

h) další vzdělávání
účast na akcích pořádaných PGC
Mgr.Milena Blažková
zaměřila další vzdělávání na efektivní metody výuky,genetickou metodu čtení,
práce s autisty a na řídíci čínnost školy (novely zákonů,hospitační činnost).
Mgr. Dana Cahová
navštívila kurzy zaměřené na inovativní přístup k výuce českého jazyka,
anglického jazyka a matematiky a kurz anglického jazyka
Dita Lonková,DiS
navštívila kurzy zaměřené na alternativní techniky a metody práce v prvouce a
VV. Dokončila poslední-čtvrtý 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.Zároveň se zaměřujeme v rámci projektového vyučování každý rok na
jedno vybrané téma. Uplynulý školní rok byl ve znamení sportů.
Září
- Tradiční slavnostní zahájení školního roku za účasti MŠ a starosty Obce
- Třídní schůzky
- šipkovaná se ZŠ + MŠ „Ve zdravém těle zdravý duch“
- společný zájezd na lední revue „Popelka na ledě“ do Liberce
- zahájení sportovního projektu ZŠ OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
- ŠD – Barevný týden – zahájení celoročního projektu, vždy jeden týden v měsíci (fialový,
oranžový, žlutý…)
- ŠD - zahájení celoročního projektu – „Naši mazlíčci aneb máme rádi zvířata“

Říjen
- ZŠ a MŠ – společné vyrábění „Drak“
- Drakiáda školní družiny
- pátý ročník Halloweenského dopoledne –akce ZŠ a MŠ – „Strašidla sportují“
- vítání občánků na obecním úřadě – vlastní vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
- projekty ŠD – Barevný týden, Naši mazlíčci

Listopad
- ZŠ a MŠ nacvičování vánočního koncertu
- ZŠ - zahájení výcviku bruslení – zimní stadion Trutnov
- konzultační odpoledne s rodiči
- 7.11. – „ O kouzelné jehle“ – divadelní představení UFFO
- ŠD - Talentmania – soutěž talentů naší školy
- projekty ŠD - Barevný týden, Naši mazlíčci

Prosinec
- Tradiční vánoční vyrábění – odpolední dílna pro rodiče a děti s kroužky
- Tradiční mikulášská nadílka
- MŠ – projekt „ Čertování s Mikulášem“
- 15.12. Vánoční koncert v kostele 18.00hod
- 16.12. divadlo UFFO „Štědrej večer nastal“
- 21.12. JILEMNICE – muzeum lyžování, výstava betlému
- ŠD - Společné pečení
- MŠ – „Vánoční den otevřených dveří“ + mikulášská nadílka
- Pokračování v bruslařském výcviku
- ŠD – tradiční vánoční pečení
- projekty ŠD - Barevný týden, Naši mazlíčci

Leden
- soutěž ve stavění sněhuláků MŠ a ZŠ
- Vánoce pro zvířátka v lese MŠ + ZŠ
- MŠ- závody v bobování
- ŠD – Cirkus (výroba masek + příprava cirkusových čísel)
- projekty ŠD - Barevný týden, Naši mazlíčci

Únor
- Jízdy na saních a psím spřežení p. Havrdy
- Den otevřených dveří pro rodiče před zápisem
- Návštěva školy s předškoláky před zápisem
- 5.2. zápis do 1. třídy
- Karneval ZŠ a MŠ v tělocvičně školy – „Sportovci se představují“
- projekty ŠD - Barevný týden, Naši mazlíčci
- návštěva jelení obory na Lysečinách – akce s KRNAPem – 4.a5.tř.

Březen
- návštěva jelení obory na Lysečinách – akce s KRNAPem – 1.až 3.tř.
- Průkaz cyklisty – přednáška ve škole- 3. – 5. ročník
- výtvarná soutěž PO očima dětí
- druhý ročník velikonoční tvůrčí dílny Jarní chystání – zábavné odpoledne pro rodiče a
děti s kroužky

- Vynášení Morany – společná výroba Morany z papíru a slámy – ZŠ a MŠ – u Kuksu do
Labe
- Návštěva zábavného parku TONGO Hradec Králové – odměna za vánoční koncert
- projekty ŠD - Barevný týden, Naši mazlíčci

Duben
- MŠ projekt – „ Jarní květiny“ + besídka
- zahájení předplavecké a plavecké výuky v Trutnově
- Divadelní představení Don Quijot de la Archa – 4.-5.tř.
- Výroba čarodějnic
- ZŠ - Průkaz cyklisty – 4., 5. ročník
- ŠD – tradiční velikonoční pečení
- ŠD – Den Země – tvořivá ekologie
- projekty ŠD - Barevný týden, Naši mazlíčci

Květen
- třídní schůzky s rodiči a dětmi + Den matek (předání dárků)
- výtvarná soutěž regionu Podkrkonoší
- MŠ Vlčice + MŠ Pilníkov – společný výlet ČERNÁ HORA
- MŠ – závody v běhu
- ŠD - Srdce a pohádka pro maminku – Zábavné odpoledne pro maminky
- V rámci třídních schůzek – vystoupení ŠD – operka Červená Karkulka
- projekty ŠD - Barevný týden, Naši mazlíčci

Červen
- Soutěžní odpoledne ke Dni dětí ve stylu „Sportovní olympiada„
- Výlet s družinou do Trutnova
- Vítání občánků – vystoupení dětí z MŠ
- Ukončení projektu OVOV
- školní výlet ZŠ a MŠ – Ratibořice – Oživlé postavy z Babičky
- Výlet do Čermné
- Účast na Vv soutěži regionu Podkrkonoší – slavnostní vyhlášení výsledků na Kateřině s
naším vystoupením – operka Červená karkulka
- Slavnostní vyřazení předškoláků a žáků páté třídy
- ŠD – strašidelný týden + spaní ve družině
- Týdenní projekt ZŠ – Školní olympijské hry – v jeho rámci Střelba ze zbraní - p. Netík
- projekty ŠD - Barevný týden, Naši mazlíčci

Při výběru kulturních a naučných pořadů jsme se letos zaměřili na nabídku,
která přinese všestranné kulturní vyžití – vystoupení přímo ve škole, návštěvy
trutnovských pořadů, i zájezd do Liberce či Hradce Králové. 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 nepravidelně, letos dvakrát 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 ustálila nabídka zájmových kroužků na Ručních prácích
pod vedením lektorky Reginy Elekešové, keramické dílně – vedoucí byla
Andrea Onodiová a Branně sportovním pod vedením pana Radomíra
Netíka.Všechny kroužky se setkaly s velkým zájmem dětí.
V letošním roce jsme pokračovali v projektu „EU školám“. Znamenalo to pro
nás zvýšenou práci na tvorbě pracovních listů, které nám zajistí asi 400 000,Kč. Většinu těchto prostředků jsme věnovali na modernizaci výuky v základní
škole – nákup dovou interaktivních tabulí,zkvalitnění stávajících počítačů a
příslušenství k nim a nákup nových, tzv.rostoucích lavic pro zlepšení hygieny
práce našich žáků.

i) školská rada
V říjnu proběhlo zasedání školské rady. Ta byla seznámena s výroční zprávou
školy za rok 2010/2011, kterou schválila, a plánem práce na školní rok
2011/12. Další zasedání školské rady proběhlo v červnu 2012, kde byla rada
seznámena s činností školy, která naplnila uplynulý školní rok, dále se řešily
otázky změny vytápění budovy školy a plánu na částečnou rekonstrukci
mateřské školy. Školská rada byla také seznámena s průběhem přijímacího
řízení do mateřské školy.
Členy školské rady jsou:
Dita Lonková,DiS – za pedagogy školy
Ing. Pavla Ježková – za Obec , stala se předsedou rady
Eva Havrdová – za rodičovskou veřejnost

j) rozvoj školy
Škola získala dotaci v rámci rozvojového programu EU peníze školám v
hodnotě necelých 400 000,- Kč. Tento obnos byl 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 software, školní lavice).

k) autoevaluace školy
V uplynulém roce škola provedla dotazníkové šetření mezi rodiči a zaměstnanci
školy, které mělo za cíl zjistit, jak je škola vnímána veřejností a jak vnímají
prostředí školy samotní zaměstnanci. Šetření u rodičů vyznělo dosti pozitivně,

byly zaznamenány připomínky, které byly následně řešeny ve spolupráci s rodiči
na třídních schůzkách. Na základě tohoto výzkumu dojde v příštím roce k
časové úpravě rozvrhu hodin tak, aby vyučování nezačínalo v 7°°hod, ale v 7.30
s tím, že první vyučovací hodina bude vždy spíše relaxačního charakteru
(výchovy) a výukové předměty budou následovat od 8.25 hod.
Z šetření mezi zaměstnanci vyplynul požadavek na častější společné schůzky,
které by přinesly lepší vzájemnou komunikaci. Tento požadavek naplníme tím,
že naplánujeme rozvrhy hodin a pracovní vytížení pedagogů tak, abychom
vyčlenili v určitém dni hodiny, které společným schůzkám a poradám můžeme
věnovat.
V letošním roce jsme také uskutečnili testování 5. tříd nejen v rámci generálního
celostátního testování, ale i pomocí testů SCIO, které zjišťovaly celkové studijní
předpoklady žáků. Ve SCIO testech se ukázalo to, co vnímáme již sami delší
dobu – žáci pracují pod své možnosti – jejich motivace a ctižádost k většímu
pracovnímu nasazení je velmi malá. Tyto výsledky byly konzultovány s rodiči
testovaných žáků a s nepříznivým trendem- spokojení se s mále - byli seznámeni
všichni rodiče na třídních schůzkách. S tímto trendem je třeba dále pracovat a
měnit zažitý postoj rodin k důležitosti vzdělávání.
Při generálním celorepublikovém testování žáci projevili nadprůměrné
vědomosti v anglickém jazyce (79,13 % úspěšnost) a matematice (88,75 %
úspěšnost). V českém jazyce zaznamenali žáci výsledky v pásmu lepšího
průměru (60% úspěšnost).

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.Žáci se podílejí sami na tvorbě plánu práce na celý školní
rok, vymýšlejí akce a činnosti, které chtějí v družině dělat. Tak vznikl
např.nápad barevných měsíců, domácí mazlíčci, školní cirkus apod.

c) personální zabezpečení
Dita Lonková, DiS, učitelka,vychovatelka
Vzdělání vyšší odborné, VOŠ Lytomyšl
praxe 6 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
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 %
Pavlína Bubeníčková, SPgŠ, učitelka, úvazek 100 %
Iva Bubeníčková, SPgŠ, asistent pedagoga, úvazek 25 %
učitelka, úvazek 26 %

Nepedagogičtí pracovníci:
Lyudmyla Karkhutová , uklízečka a školnice ZŠ a MŠ, úvazek 100%

d) zařazování dětí k 1.9.2011
zapsaných dětí k 1.9.2O10
změny ve šk.roce:
odstěhovaných
přistěhovaných
zapsaných dětí k 31.8.2012
integrovaných dětí
nepřijatých
správních rozhodnutí
odvolání
průměrná docházka

28
0
0
28
1
5 v řádném termínu zápisu
11
0
12,98

e) inspekce provedená ČŠI
V tomto školním roce ve školce neproběhla žádná kontrola ČŠI.

f) další vzdělávání
všechny učitelky využívají k dalšímu vzdělávání nabídku PGC Trutnov.
Jitka Šafářová
pokračovala ve studiu anglického jazyka, navštívila kurz zaměřený na výuku
anglického jazyka v předškolním věku a na rozvoj emoční inteligence .
Pavlína Bubeníčková
se zaměřila na kurzy .
Iva Bubeníčková
navštívila kurzy zaměřené na práci s dětmi s autismem.

g) mimoškolní aktivity
viz odstavec ch) oddílu Základní škola
h) rozvoj školy

Školka investovala do nákupu dalších pomůcek a hraček pro děti. Nechali jsme
vybudovat další pískoviště pro děti. Tato pískoviště jsme naplnili
certifikovaným pískem, který splňuje požadované hygienické nároky. Dále jsme
inovovali počítačové vybavení učebny a doplnili je o jednu černou laserovou a
jednu multifunkční barevnou tiskárnu.
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. Ten zároveň navštěvoval školu v
přípravných hodinách, aby si zvykal na způsob práce, který ho příští rok čeká.

Školní jídelna
a) charakterisitika školní jídelny
Školní kuchyně i jídelna jsou umístěny v budově mateřské školy. Jídelna má
oddělený vchod, kuchyně je přístupná ze šaten mateřské školy. Ke kuchyni dále
patří sklad, šatna pro personál a oddělená úklidová místnost.
Kapacita školní jídelny

60 jídel

b) personální obsazení
Anna Daliborová , kuchařka, úvazek 100%
Jitka Šafářová, vedoucí školní jídelny,úvazek 37,5%
Lyudmila Karkhutová – uklízečka, výpomoc v kuchyni

c) kontroly provedené ve školní jídelně
V uplynulém školním roce neproběhla žádná kontrola v tomto zařízení.

d) rozvoj školní jídelny
Školní kuchyni průběžně vybavujeme potřebným zařízením, které zefektivňuje a
usnadňuje práci jediné kuchařky (sporák s horkovzdušnou troubou, příslušenství
k velkokuchyňskému robotu...). Do budoucna bychom rádi rozšířili prostor
kuchyně, aby bylo možné dostát nutným hygienickým požadavkům a
nedocházelo při přípravě jídel k tzv. křížení provozů. Úpravu si žádá i školní

jídelna, která je pro stávající a stále se zvyšující počet žáků nedostatečně veliká
a schází jí zvláštní WC.
V posledních měsících školního roku se jídelna připravovala na přechod platby
stravného z hotovostního na bezhotovostní, byl zřízen zvláštní podúčet pro tyto
platby, aby bylo možné sledovat příchozí platby od strávníků. Zároveň jsme
zakoupili pro školní jídelnu notebook v hodnotě 5 000,- Kč a účetní program pro
školní jídelny v hodnotě 11 000,- Kč, který zefektivní práci vedoucí školní
jídelny.
Ve Vlčicích dne 6 .10. 2012
Mgr. Milena Blažková
ředitelka školy

