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Redizo: 600104851

Vzdělávací program
Žáci 9. ročníku se vzdělávali podle vzdělávacího programu Škola pro život č.j.
72/2007/ŘŠ, ostatní žáci se vzdělávali podle upraveného vzdělávacího programu
Škola pro život č.j. ZŠMŠDamn – 103/2013.
Počet žáků k začátku školního roku byl 112. V průběhu 2. pololetí přestoupil
z jiné školy 1 žák a 1 žák přestoupil na jinou školu. Ke konci školního roku byl
počet žáků 112. Žáci 1. ročníku se vyučovali v samostatné třídě. Výuka ve 2. a v 5.
ročníku probíhala ve spojené třídě, výuka ve 3. ročníku a ve 4. ročníku probíhala
také ve spojené třídě. V ostatních ročnících se vyučovalo samostatně.
Celkem se vyučovalo v 7 třídách. Během školního roku bylo otevřeno jedno
oddělení školní družiny, bylo plně obsazeno.

Naši noví žáci – první den ve škole
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Výuka cizích jazyků
Od 3. ročníku do 9. ročníku se vyučoval anglický jazyk. V 8. ročníku se začal
vyučovat druhý cizí jazyk – německý jazyk.

Spolupráce se školami v regionu
 Tradičně se žáci 9. r. na burze škol v České Třebové seznámili se středními
školami v regionu.
 Damníkovský atletický trojboj – pořadatel a účastník atletických závodů pro
okolní školy.
 V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolupracujeme v projektu „TECHNOhrátky“. Chlapci a děvčata 2. stupně se
v prostorách a v dílnách střední školy seznamují s učebními a studijními
obory a některé činnosti učňů si sami vyzkoušeli.
 V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolupracujeme v projektu „Popularizace technických oborů“ – část
„Technické hry PSŠ Letohrad“ s Průmyslovou střední školou Letohrad. Akce
se zúčastnili vybraní žáci 8. ročníku.
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Pohled na Damníkovský trojboj

TECHNOhrátky – naše žákyně mezi budoucími kosmetičkami
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Úspěchy školy a další aktivity
Okresní soutěže - znalostní
 Právo pro každého – 4. místo
Národní srovnávací testy – 9. ročník
 V rámci realizovaného projektu ESF OP VK pod názvem „Diagnostika stavu
znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“ se žáci 5. a 9.
ročníku zúčastnili testování v definovaných předmětech, jehož výsledky byly
známy na konci školního roku.

Celostátní soutěž – vyhlášena Českým svazem ochránců přírody
„Živá zahrada“ – sledování výskytu živočichů na školní zahradě v daném období

Celostátní soutěže – výtvarná soutěž
 Soutěž věnovaná 85. výročí dokončení stavby chrámu sv. Víta – soutěž
vyhlášena Hnutím na vlastních nohou

Sportovní soutěže
 Damníkovská laťka
 Okrskové kolo ve futsalu v Lanškrouně – 5. místo
 Damníkovský atletický trojboj – pořadatel a účastník atletických závodů pro
okolní školy
 Okrskové kolo ve florbale v České Třebové – 4. místo
 Florbalové dny v České Třebové – 10. místo
 11. ročník atletického čtyřboje – 1. ročník – 25. místo z 28 škol,
2. ročník – 19. místo z 30 škol, 3. ročník – 25. místo z 29 škol,
4. ročník – 26. místo z 29 škol a 5. ročník – 23. místo z 26 škol.
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Členové školního týmu na florbalových dnech v České Třebové

Členové školního florbalového týmu – Lanškroun
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Damníkovská laťka

Školní akce


















Pythagoriáda – soutěž v matematice
Olympiáda z českého jazyka
Olympiáda z dějepisu
Futsalový turnaj – 4.- 9. ročník
Florbalový turnaj – 1.- 9. ročník
Damníkovská laťka – 1. - 9. ročník
Turnaj ve vybíjené – 1. - 9. ročník
Každý to zvládne – měsíční akce pro všechny žáky, kde nezáleží na nadání,
ale na chuti a snaze
Tradiční nadílka čerta a Mikuláše – návštěva u dětí MŠ a u žáků 1. stupně
Tradiční fotbalové zápasy
Sběrové akce – sběr léčivých bylin, sběr papíru
„Ukliďme si svět“ – projekt na podporu zpětného odběru elektrozařízení
Nejstarší společně s nejmladšími - spolupráce 9. ročníku a budoucích školáků
Dětský den
Karaoke
Recitační soutěž
Návštěva budoucích prvňáčků ve škole a naopak – MŠ a 1. ročník
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Návštěva předškoláků v 1. třídě

O „Pohár ředitelky školy“ ve futsalu
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Tradiční mikulášská nadílka

O putovní pohár ve florbalu
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Dětský den

Školní kolo – Právo pro každého
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Tradiční „mezitříďák“

Obnovení turnaje ve vybíjené
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Recitační soutěž – školní kolo

Karaoke – školní kolo
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Damníkovská laťka

Doplnění výuky
 Burza středních škol v České Třebové – 9. ročník
 Zážitková pedagogika v činnosti žákovského parlamentu – účast na pracovním
setkání v Jablonném nad Orlicí – zájemci 2. stupně
 „Divadelní učebnice“ – Divadélko Hradec Králové – 5. - 9. ročník
 „Pohádky z našeho statku“ – Divadélko Hradec Králové – 1. - 4. ročník
 „Jaroslav Ježek, seznamte se, prosím“ – Filharmonie Pardubice – 5. - 9. ročník
 „Karneval zvířat“ – Filharmonie Pardubice – Dům hudby – 1. - 4. ročník
 Kurz plavání – žáci 3. a 4. ročníku
 Hlodavci – přednáška s ukázkami – MŠ - 4. ročník
 Exotický hmyz – přednáška s ukázkami – 5. - 9. ročník
 „Čarodějná pohádka“ – divadelní představení v Lanškrouně – MŠ - 1. ročník
 „Soudce v nesnázích“ – divadelní představení v Hradci Králové – 6. - 9. ročník
 „Blbec k večeři“ – divadelní představení v Pardubicích – 6. - 9. ročník
 „Přátelství a láska“ – beseda zaměřená na vztahy – 6. - 7. ročník
 „TECHNOhrátky“ – projekt odboru školství Pardubického kraje na podporu
technických profesí a řemesel – 8.- 9. ročník
 „Veselá pouť“ – divadelní představení v Lanškrouně – MŠ - 4. ročník
 Exkurze ve výzkumném ústavu v Praze – workshop zaměřený na chemii a
fyziku – 6. - 9. ročník
 Exkurze „Procházka židovským městem“ – 6. - 9. ročník
 „Po stopách slavných osobností“ – exkurze Praha – 6. - 9. ročník
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 „Kdo je na světě nejmocnější“ – Balet Praha - představení v Pardubicích –
6. - 9. ročník
 „Veselé zoubky“ preventivní program Dm – drogerie – 1. třída
 „Živá zahrada – sledování výskytu živočichů na školní zahradě v daném období
 „Jak se chovat k pejskům“ – výchovně-vzdělávací program – MŠ - 5. ročník
 „Etika do škol, aneb základní pravidla chování“ – výchovně-vzdělávací program
– 1. - 9. ročník
 „Charleyova teta“ – divadelní představení v Pardubicích – 6. - 9. ročník
 „Zpíváme s Viktorem“ – výchovně-vzdělávací program – MŠ - 9. ročník
 Lyžařská školička – pro zájemce
 „Putování Afrikou“ – výchovně-vzdělávací program – 5. - 9. ročník
 Cirkusové představení – zábavný pořad se zapojením žáků – MŠ - 9. ročník
 Výuka country tanců – 1. stupeň
 „Ukliďme si svět“ – projekt na podporu zpětného odběru elektrozařízení
 Encyklopedie a knihy – doplnění školní knihovny
 Studijní materiály pro fyziku – NUKLEON
 Podporuj muziku – DVD pro hudební výchovu
 Čas proměn – materiál pro výchovu ke zdraví
 Datakabinet – možnost získávání materiálů z nabídky společnosti
 Dějepis ve 21. století
 Digitální mikroskop
 Seznamte se s klasikou – materiál pro výuku hudební výchovy
 Fakta o Velké Británii – výukový SW
 Lidské tělo – magnety pro přírodopis a přírodovědu
 Jednoduché stroje – materiál pro fyziku a přírodovědu
 CD – pro výuku zeměpisu ČR a světa
 Obrazový materiál pro zeměpis, přírodopis, fyziku, chemii, český jazyk,
matematiku a dějepis
 Deskové hry – hry pro hudební výchovu, dramatickou výchovu, zeměpis,
literární výchovu, výchovu k občanství, dějepis a přírodopis
 Nástěnka internetu
 Výukové programy
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Etika – 1. stupeň

Etika – 2. stupeň
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„Jaroslav Ježek – seznamte se, prosím“ – Filharmonie Pardubice

Karneval zvířat – Divadlo hudby v Pardubicích

„Blbec k večeři“ – Východočeské divadlo v Pardubicích

Před Východočeským divadlem v Pardubicích
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„Na statku“ – Divadélko pro školy Hradec Králové

„Divadelní učebnice“ – Divadélko pro školy Hradec Králové
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„Putování Afrikou“ – beseda

Hudebně – zábavný pořad s Viktorem
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„Lyžařská školička“ – skiareál Peklák

Po baletním představení
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„Procházka židovským městem“ – exkurze

Exkurze v laboratořích výzkumného ústavu v Praze
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Cirkusové představení v šapitó na školní zahradě

Výuka country tanců
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„Jak žít s pejsky“ – výchovně-vzdělávací pořad

Exotický hmyz – výchovně-vzdělávací program
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Exkurze Praha – „Po stopách slavných osobností“
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Akce, které reprezentovaly školu
 „Lanškrounská kopa“ – vystoupení žáků 1. a 2. stupně
 Účast na slavnostní mši v katedrále sv. Víta – setkání s významnými
církevními i kulturními osobnostmi
 Bílá pastelka – prodej pastelek na pomoc nevidomým, dlouholetá
spolupráce
 Vánoční přání – přání, která již 20 let zasíláme do Norska a jejichž
prodejem pomáháme nemocným dětem
 Poděkování ministra obrany za pomoc – zorganizování a předání sbírky
šatstva pro syrské uprchlíky
 „Romantické Vánoce“– vánoční výstava a prodej výrobků žáků školy
 „Jarní hrátky“– velikonoční výstava prací žáků školy
 Předání elektronických stavebnic firmou Forez z Ostrova – pomoc v rámci
zvyšování zájmů žáků o technické obory
 Nominace na Cenu Ď
 Účast na slavnostním předávání Ceny Ď v Národním divadle – vybraní
žáci
 „Chci vám říci básničku“ – představení prvních úspěchů žáků 1. ročníku
 Měsíční zprávy ze života školy ve vývěsní skříňce
 Doplňování webových stránek školy
 Školní lachtan – časopis
 Zajištění programu – vítání občánků, setkání důchodců
 Orlické noviny
 Lanškrounské listy
 www.lanskrounsko.cz – informace o akcích školy
 www.stonozka.org – slavnostní mše
 www.stonozka.org – předání sbírky šatstva
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Lanškrounská kopa – vystoupení žáků 1. a 2. stupně

Lanškrounská kopa – vystoupení žáků 2. stupně
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Vítání občánků – kulturní vystoupení našich žáků

Rozhovor do Českého rozhlasu
- 28 -

Prezentace ve vědomostním testu na TECHNOhrátkách v Lanškrouně

Předání blahopřání paní Běle Gran Jensen
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Vánoční výstava – „Romantické Vánoce“

Velikonoční výstava – „Jarní hrátky“
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Odvoz sbírky šatstva pro syrské uprchlíky

Předání daru zástupkyni firmy Forez za sponzorský dar – elektronické stavebnice
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Právo pro každého – oblastní kolo – předání diplomů za 4. místo

Národní divadlo – účast na slavnostním předávání ceny Ď
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„Chci vám říci básničku“ – představení znalostí žáků 1. ročníku

Vystoupení žáků na besídkách damníkovských důchodců
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Školní akademie – konferenciéři

5 Agels - Word domination – tanec děvčat 1. - 5. ročníku
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Tanec čertíka – Karolína Dolečková - 8. ročník
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Country tanec – 4. a 5.ročník

There is a farmer – zpěv 3. - 5. ročníku
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Tanec – děvčata 6. - 9. ročníku
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Šmoulí rozcvička – školní družina

Příběhy dvanácti sedmáků - scénka se zpěvy – 7. ročník
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Jak pejsek s kočičkou vařili dort – dramatizace 2. a 3. ročníku

Capoeira – vystoupení žáků z kroužku
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If you ´re happy – zpěv 3. - 5. ročník

Tanec Čáp – žáci 1. ročníku
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Schody z nebe - zpěv – Eva Machytková

Tanec Růžový panter – děvčata 4. a 5. ročníku
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Brněnský drak - sborový přednes – 4. ročník

Řemeslníci - zpěv – 1. ročník
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Tělovýchovné vystoupení – chlapci 2. stupně
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Běžný den osmáka – 8. ročník
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Tancuj Bala-bala – taneční kroužek Šmoulinky

Vzpomínky na 1. ročník – závěrečné vystoupení 9. ročníku
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Vzpomínky na 5. ročník – závěrečné vystoupení 9. ročníku

Jak šel čas – závěrečné vystoupení 9. ročníku
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Pohled do vyučovacích hodin

Hodina zeměpisu – Karlovarský kraj

Hodina světa práce – 9. ročník
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Hodina výtvarné výchovy – 4. ročník

Hodina anglického jazyka – 4. ročník
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„Andělská výuka“ – celodenní projekt 2. a 3. ročníku
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Hodina výchovy k občanství – 9. ročník

Zdravé zoubky – prvouka v 1. ročníku
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Hodina českého jazyka - čtení – 4. ročník

Hodina světa práce - zhodnocení ovocného salátu – 9. ročník
- 51 -

Hodina anglického jazyka – 8. ročník

Tvorba prezentace – fyzika 8. ročník
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Hodina výtvarné výchovy – 7. a 8. ročník

Relaxační chvilka – 5. ročník
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Hodina matematiky – 9. ročník

Hodina českého jazyka – 7. ročník
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Hodina chemie – 8. ročník

Hodina přírodopisu – 7. ročník
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Projektové dny
 „Okolo Damníkova“ – 1. - 9. ročník
 „Tvoříme z odpadu“ – příprava výrobků na výstavu – MŠ - 9.r.
 „Co přináší podzim“ – spolupráce, respektování pravidel, zdravá
soutěživost
 „Romantické Vánoce“ – vánoční výstava a vánoční tvoření
 „Karneval“ – spolupráce, respektování pravidel, zdravá soutěživost
 „Veselé zoubky“ – projekt ve spolupráci s Dm drogerií zaměřený na péči
o zuby – 1. ročník
 „Škola naruby“ – výměna rolí učitelů a žáků 9. ročníku
 „Kolem s kolem“ – zaměřeno na dopravní výchovu
 „Jarní hrátky“ – příprava výrobků na velikonoční výstavu a velikonoční
výstava
 „Abeceda podnikání“ – projekt ve spolupráci s Junior Achievement, o.p.s.
zaměřený na oblast podnikání
 „Den Země“ – úklid potoka a úklid okolí školy
 „Hledání prázdninového klíče“ – spolupráce, tvořivost, zdravá soutěživost
– 6. - 9. ročník
 „Zápolím VI“ – chování a pomoc při krizových situacích, navázání na
projekt uskutečněný Občanským sdružením JAK

„Okolo Damníkova“ – projektový den
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„Okolo Damníkova“ – projektový den
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„Co přináší podzim“ – projektový den
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„Co přináší podzim“ – projektový den
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Tvoříme z odpadu

Vánoční výstava – „Romantické Vánoce“
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Vánoční výstava – „Romantické Vánoce“
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„Karneval“ – projektový den
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Škola „naruby“ – projekt žáků 9. ročníku

Tvoříme z odpadu – příprava výrobků na velikonoční výstavu
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„Jarní hrátky“ – velikonoční výstava
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„Kolem s kolem“ – projektový den
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„Kolem s kolem“ – projektový den
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„Den Země“ – projektový den
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Dětský den
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„Hledání prázdninového klíče“ – projektový den
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„Hledání prázdninového klíče“ – projektový den
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Granty
V letošním školním roce jsme podali čtyři projekty. Jeden byl zaměřen na
ekologii, druhý na prevenci patologických jevů, třetí na mimoškolní aktivity a
čtvrtý u společnosti ČEZ na oranžové hřiště. Ani jeden však nebyl schválen
k realizaci.

Celostátní projekty
V rámci ochrany přírody a životního prostředí jsme se opět zapojili do dalšího,
již 6. ročníku projektu „Ukliďme si svět“. Firma Elektrowin odvezla několik
vyřazených přístrojů, které žáci do školy v rámci této akce přinesli. Škola
přidala vyřazené elektrospotřebiče, které byly navrženy k likvidaci.

Sběrné místo pro elektroodpad
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Partnerství a spolupráce
Děti a žáci školy dostali při školní akademii drobné pomůcky a hračky, které
jim firma Lesy ČR v rámci dlouhodobé spolupráce věnovala.

Rozvojové a mezinárodní programy
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme
pokračovali v projektu „Rozumíme penězům“. Učitelka matematiky se
účastnila školení, které proběhlo formou besed a diskusí s odborníky.
V rámci projektu Pedagogické fakulty Olomouc se zúčastnilo pět pedagogů
odborných seminářů zaměřených na vzdělávání dětí s poruchami učení a
chování, které navštěvují základní školy v rámci inkluze.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti
podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách jsme
vybavili další učebnu interaktivní tabulí s dataprojektorem.
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V rámci zvyšování zájmu žáků o technické obory navázala ředitelka školy
spolupráci s firmou Forez. Ta nám v rámci spolupráce zakoupila 14
elektronických stavebnic, které žáci využívají v hodinách fyziky, světa práce a
při projektových dnech.

Práce se stavebnicemi
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Ve spolupráci s Drogerií Dm se účastníme projektu „Zdravé zoubky“. Žáci
1. ročníku po absolvování „kurzu“, ve kterém plnili spoustu úkolů zaměřených
na péči o zuby, získávají balíček, v němž se nachází nejen kartáček se zubní
pastou, ale i přesýpací hodiny na měření času pro mytí zoubků, žvýkačky a
další drobné předměty.

V rámci realizovaného projektu ESF OP VK pod názvem „Diagnostika stavu
znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“ se žáci 5. a 9.
ročníku zúčastnili testování v definovaných předmětech. Výsledky
jednotlivých žáků i celé školy byly známy na konci školního roku.
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Naše škola se účastnila projektu odboru školství a kultury Pardubického kraje,
který je zaměřen především na podporu technických profesí a řemesel –
„TECHNOhrátky“. Projekt nabízí žákům dotované exkurze do středních škol
a učilišť našeho kraje. Žáci se seznámí s prostředím školy, s možnostmi studia
a vyzkouší si v praxi některé učební obory.
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Plavecký výcvik
V březnu byl zahájen plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku v plaveckém bazénu
ve Svitavách.
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Zápis do 1. třídy
Proběhl v prostorách první třídy. Každé dítě obdrželo kartičku, na kterou
dostávalo razítka za úspěšné splnění úkolů při své okružní cestě. Výsledek
snažení dětí byl nalepen do knížky, kterou pro ně připravila děvčata
9. ročníku. Na závěr si děti vybraly upomínkový dárek, vyrobený žáky 9.
ročníku a dětmi ze školní družiny. Celkem se k zápisu dostavilo 15 dětí.
Všechny děti byly přijaty do 1. ročníku. Do konce školního roku bylo
vyhověno jedné žádosti o odklad a vzato na vědomí rozhodnutí rodičů o
přechodu dítěte do jiné školy. Do 1. třídy tak nastoupí 13 prvňáčků.

Tradiční zápis dětí do 1. ročníku základní školy
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Nabídka kroužků
4. – 9. ročník:
Textilní tvorba – p. uč. Mgr. Anna Urbanová
1. – 9. ročník:
Taneční kroužek Šmoulinky – děvčata 8. a 9. ročníku
1. – 9. ročník:
Užité výtvarné činnosti – p.uč. Mgr. Dagmar Habrmanová
3. – 9. ročník:
Sportovní hry – p.uč. Mgr. Petr Foldyna
1. – 9. ročník:
Capoeira – p. uč. Mgr. Anna Urbanová
2. ročník:
Angličtina hravě – p. uč. Mgr. Miroslava Šilarová
Kroužky, které nebyly pro nezájem ze strany žáků otevřeny:
Mladý chovatel
Debrujár
Sborový zpěv
Dramatický kroužek
Cyklistický kroužek
Pohybové hry
Kroužek deskových her
Hudební kroužek
Mladý zdravotník
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Kroužek výtvarných technik

Capoeira
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Kroužek výtvarných technik – prezentace na výstavách
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Textilní tvorba
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Školní družina
Školní družinu navštěvovalo 30 žáků, z toho z 1. ročníku – 12 žáků, z 2. ročníku
– 13 žáků, ze 3. ročníku – 5 žáků.
Výchovně - vzdělávací činnosti byly plněny v návaznosti na celoroční plán
školní družiny „Hrou k poznání“. Školní družina koordinovala svou činnost se
školou, umožňovala žákům účast na zájmových aktivitách, spolupracovala
s rodiči a třídními učiteli.

Akce školní družiny
V průběhu školního roku se družině podařilo zorganizovat mnoho nejrůznějších
soutěží. Byla vidět snaha o pestrost skladby týdne, kde se postupně využívaly
herny a specializované učebny školy. V rámci přípravy na vyučování žáci luštili
různé křížovky, sudoku, hráli vědomostní kvízy a hry.



























Malování na chodníku
Účast na atletickém trojboji
Výroba a pouštění draků – Drakiáda
Divadélko – hry s vyrobenými loutkami
Výroba a výstava papírových modelů
Výroba dárků pro budoucí prvňáčky
Poslech a zpěv vánočních koled
Příprava na vánoční výstavu – výroba dekorací
Soutěž v hodu sněhovou koulí na cíl, do dálky
Účast na florbalovém zápase – velká tělocvična
Účast na futsalovém zápase – velká tělocvična
Výroba aranžmá na velikonoční výstavu
Damníkovská laťka – velká tělocvična
Bezpečnou cestou do školy – poznávání dopravních značek, jak se správně
chovat na silnici
Den Země – úklid okolo školy
Výroba dárků ke Dni matek
Poznáváme léčivé byliny
Stavby z písku
Soutěž – „Hod vlaštovkou“
Soutěž v hledání a určování předmětů v krabici
Soutěž „Qercetti“
Soutěž v „Točení káčou“
Soutěž „Balancovník“ – soutěž v rychlosti a obratnosti
Práce s výukovými programy
Soutěž v hodu kroužky na cíl
Soutěž „Makovice“
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 Soutěž „Aktivity“
 Soutěž „ÁMOS“

Drakiáda

Dlabání dýně
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Aktivity ve školní družině
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Aktivity ve školní družině
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Aktivity ve školní družině
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Aktivity ve školní družině
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Aktivity ve školní družině
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Aktivity ve školní družině
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Aktivity ve školní družině
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Prezentace výrobků na velikonoční výstavě

Vystoupení na školní akademii
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Byly zakoupeny hry, venkovní hry a stavebnice. Žáci mohou využívat nově
umístěný počítač k procvičování učiva formou výukových programů. Do loni
vybudované učebny byl zakoupen nový koberec a do prostřední místnosti bylo
položeno nové lino a zakoupeny nové stoly a židle. K odpočinkové činnosti
budou dětem sloužit odpočinkové vaky. Na školním hřišti mohou žáci kromě
stávajících dřevěných prvků nově využívat tři lanové prvky a venkovní
hrazdu.

Nový nábytek a lino
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Využití nových her
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Pitný režim
Ve škole funguje automat, který je pravidelně doplňován novými, zdravějšími
druhy nápojů. Pro žáky je zajišťován prodej státem dotovaného mléka. Žáci ve
školní družině dostávají nápoje z nádoby s výpustným ventilem. Žáci, kteří se
stravují ve školní jídelně, mají dostatečné množství nápojů k jídlu. Žáci si nosí
z domova nápoje v umělohmotných nádobách.
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Výchova k volbě povolání
Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání byla postupně zařazována
v 6. - 9. ročníku. Průběžně byla dle plánu zařazena do vyučovacích hodin
českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu,
přírodopisu, fyziky, chemie, světa práce. Největší časová dotace byla využita
v hodinách občanské a rodinné výchovy, kde se žáci seznamovali se základy
sebepoznání, komunikace, adaptace, akčního plánování, rozhodování, trhu
práce, s možnostmi absolventa atd. V rámci zapojení do projektu odboru
školství a kultury Pardubického kraje – TECHNOhrátky, měli žáci 7. a 8.
ročníku možnost navštívit první střední školu a seznámit se s prostředím,
obory studia a některé aktivity si i vyzkoušet.

Režim dne
Rozvrh na 1. stupni vychází z požadavků třídních učitelek s ohledem na
potřeby dětí. V rámci miniprojektů, vzájemné společné aktivity a s ohledem
na individuální potřeby žáků je možno měnit pořadí hodin v průběhu týdne,
avšak za podmínky, že časová dotace vyučovacích hodin jednotlivých
předmětů bude zachována.
Rozvrh na druhém stupni je sestaven tak, aby výchovy byly zařazeny na
poslední hodiny dopoledního vyučování, a semináře, výchovy a sportovní hry
na hodiny odpoledního vyučování. Během přestávek mohou žáci využívat
hrací chodby (týká se 1. stupně), dle rozpisů mohou využívat i relaxační
místnost s horolezeckou zdí, rotopedy, futsalem a rehabilitačními míči, stůl na
stolní tenis, školní knihovnu a počítačovou učebnu. Velké a polední přestávky
tráví žáci za pěkného počasí venku. K dodržování pitného režimu slouží
žákům nápojový automat, dětem v družině přenosná nádoba s výpustným
ventilem.

Materiální vybavení pomůckami
Škola pravidelně doplňuje učebnice. Pro výuku zeměpisu, přírodopisu,
matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a dějepisu byly zakoupeny
další mapy potřebné ke zkvalitnění výuky. Dle požadavků vyučujících byl
doplněn knižní fond školní knihovny o několik encyklopedií a odborných
knih. Žákům byly dokoupeny deskové hry pro využití v hodinách českého
jazyka, dějepisu, výchovy k občanství, hudební výchovy a zeměpisu. Byly
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zakoupeny pomůcky pro výuku prvouky, přírodovědy, přírodopisu, fyziky a
hudební výchovy. Vyučující si některé potřeby pro zkvalitnění výuky zajišťují
sami, např. pomůcky, digitální učební materiály pro interaktivní tabuli,
videonahrávky, materiál. Do školní družiny byl zakoupen nový nábytek. Díky
materiálu, který jsme získali od sponzorů, jsme zpestřili výuku v dílnách,
výtvarné výchově, v družině, ve světu práce. Školní knihovna je průběžně
doplňována tituly dle zájmů žáků, především encyklopediemi, dívčími
romány, dobrodružnou literaturou a soubory knih pro společnou četbu 1.
stupně. Další učebna byla vybavena interaktivní tabulí a dataprojektorem. Do
počítačové učebny byla zakoupena skříň pro uložení serveru a nově byl
vybaven prostor s učitelským počítačem. Bylo položeno nové linoleum a
zakoupeny stoly a židle pro práci ve skupinách i práci ve dvojicích. Třídy 1.
stupně byly vybaveny novými tabulemi s klasickou i magnetickou úpravou.
Koutek živé přírody byl doplňován dalšími živočichy. Díky sponzorskému
daru firmy Forez jsme získali elektronické stavebnice, které můžeme používat
v hodinách fyziky, světa práce a při projektových dnech.

Zlepšování prostředí školy a jejího okolí
V průběhu školního roku byly provedeny některé akce, které pomohly zpříjemnit
pobyt dětí ve škole:
 V průběhu prázdnin byla z dostupného materiálu zajištěna výzdoba školy,
ta je pravidelně obměňována výrobky a pracemi žáků školy
 Malování učeben a chodeb
 Opravy zdí na chodbách
 Upravení ploch pod prolézačkami a houpačkami
 Nákup písku do pískoviště
 Zakoupení nových lavic a židlí do 2. třídy
 Zakoupení souboru venkovních hrazd
 Zakoupení skříní do počítačové učebny
 Položení linolea v počítačové učebně
 Vybavení informačního centra encyklopediemi, odbornými knihami a
výukovými obrazy
 Vybavení počítačové učebny novými stoly a židlemi
 Výměna tabulí na 1. stupni
 Vybavení školní knihovny soubory knih pro společnou četbu žáků
1. stupně
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Vytvoření dopadové plochy pod nové hrazdy

Nové vybavení v počítačové učebně
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Tvorba chodby u 1. ročníku

Spolupráce s některými organizacemi v regionu
 Žáci pod vedením pedagogů připravili kulturní program na setkání
důchodců.
 Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad
Orlicí – zejména se snaží o včasné podchycení žáků, kteří mají výukové
problémy, a s SPC v Ústí nad Orlicí – podchycuje žáky s výchovnými
problémy.
 Spolupráce s organizací nevidomých a slabozrakých SONS při veřejné
sbírce „Bílá pastelka“.
 Spolupráce s Lesy České republiky – zajišťování vánočního stromečku,
besedy, drobné upomínkové předměty.
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Vystoupení žáků školy na společném setkání důchodců z Třebovice v Čechách a Damníkova

Předání drobných dárečků na vánočním posezení důchodců
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Spolupráce s pověřeným úřadem





V oblasti statistických hlášení
Přes PPP v oblasti výchovného poradenství
S Úřadem práce v otázkách volby povolání
Zlepšení komunikace v oblasti informací o akcích konaných pro
lanškrounské školy

Spolupráce s obecním úřadem
V oblasti kulturní – zajištění programu pro:





vítání občánků
schůze důchodců
společné setkání důchodců Damníkova a Třebovice v Čechách
účast ředitelky školy na zasedání zastupitelstva

Vítání nových občánků Damníkova –
děti z mateřské školy, žáci 1. stupně a žákyně 2. stupně

- 100 -

Školská rada
Na škole pracuje Školská rada, která je složena ze 6 členů. Školská rada se
schází dvakrát ročně, v případě potřeby není problém školskou radu svolat a
naléhavé věci řešit.

Spolupráce s rodiči
 Informační odpoledne pro rodiče
 Individuální jednání – průběžně po dobu celého školního roku
kdykoliv po předběžné domluvě
 Vzhledem k nevyhovující dopravní obslužnosti řešeny některé otázky
telefonicky
 Výstavy – výstavy spojené s prohlídkou školy u příležitosti vánoční a
velikonoční výstavy
 „Chci vám říci básničku“ – nahlédnutí rodičů žáků 1. ročníku do výuky,
porovnání výsledků školního snažení
 Pořádání kurzů pro dospělé – zaměřeno především na výrobu předmětů
pro zkrášlení domova

Účast rodičů a prarodičů na výstavách
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„Chci vám říci básničku“ – představení dovedností získaných od vstupu do školy

Pletení z papírových trubiček – spolupráce s rodiči
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Pomoc rodičů a prarodičů při výměně pletiva na školním hřišti

Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce nebyla podána přihláška ke studiu na víceletém
gymnáziu.
V 9. ročníku bylo celkem 11 žáků. Šest žáků bylo přijato ke studiu na středních
odborných školách, pět žáků bylo přijato ke studiu na středních odborných
učilištích. Všichni žáci byli přijati na školy, které měly uvedeny na přihláškách.

Ročník

Gymnázium

SOŠ

SOU

9.

0

6

5

6. – 8.

0

0

0
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Výsledky ve výchově a vzdělávání
V tomto školním roce prospělo na konci roku s vyznamenáním 48 žáků z
1. stupně a 13 žáků z 2. stupně a prospělo 47 žáků. Neprospěli 4 žáci, jedna
žákyně bude pokračovat ve studiu na středním odborném učilišti. Opravnou
zkoušku vykonávali tři žáci.
K závažnějším kázeňským problémům patřila neomluvená absence ve vyučování
v jednom případě. Z méně závažných patří mezi nejčastější kázeňské problémy
zapomínání pomůcek na vyučování vyrušování při vyučování a neplnění
povinností, ze závažnějších pak jsou to hrubé chování ke spolužákům, krádeže a
neomluvené hodiny.
3 žákyně byly na konci školního roku odměněny pochvalou ředitelky školy za
vzornou reprezentaci školy v průběhu školní docházky a pomoc při vedení
tanečního kroužku.

Přehled kázeňských opatření ( po čtvrtletích ) a snížených známek
z chování ( v pololetích )
Třída

Napomenutí
třídního učitele

Důtka
Důtka
třídního učitele ředitele školy

1.
2.
3.
4.
5.

1
-

3
2
1
-

1 1
2 1
- 2
4 -

- - - 1 - -

6.
7.

5
2

3

1
3

-

8.

3

-

3

9.

1

-

celkem

12

9

2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

-

-

- - 1
- 2 1
1 -

1
1

- - - - - - - 3 4
- - -

2
5

- 1 - 2 -

1
2

1
-

1 - 1

-

-

-

- -

-

-

-

-

1

-

3

-

-

- 2 -

-

-

-

-

-

19

2

8

-

5

1

4

6

8

2

1

-

1

3
1
-

9
3
1
3

1
2

1

3
3

- 4
- 2

-

-

3

3 6

-

-

1

- 2

5

26

6 42

1
-

0

1

Pochvaly

1
1

2

Na konci školního roku dostali vybraní žáci jednotlivých tříd za práci
v žákovském parlamentu nebo za studijní či sportovní výsledky volnou
vstupenku do Domu zážitků v Praze na dva programy: Faraonovo tajemství a
interaktivní expozici.

- 104 -

7
8
6
4
3

Přehled prospěchu žáků podle tříd za 1. pololetí
Ročník

Třídní učitel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andrea Capíková
Mgr. Miroslava Šilarová
Mgr. Miroslava Šilarová
Mgr. Milena Černohousová
Mgr. Milena Černohousová
Mgr. Petr Foldyna
Mgr. Martina Kučerová
Mgr. Lucie Voltnerová
Mgr. Dagmar Habrmanová

celkem

Počet žáků

Vyznamenání Pr Prospěl

Neprospěl

14
18
10
14
13
12
12
9
11

14
15
7
8
5
5
4
5
1

0
3
2
6
8
4
7
4
8

0
0
1
0
0
3
1
0
2

113

64

42

7

Průměrný
prospěch

1,102
1,153
1,427
1,407
1,546
1,863
1,740
1,813
1,979

Přehled prospěchu žáků podle tříd za 2. pololetí
Ročník

Třídní učitel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andrea Capíková
Mgr. Miroslava Šilarová
Mgr. Miroslava Šilarová
Mgr. Milena Černohousová
Mgr. Milena Černohousová
Mgr. Petr Foldyna
Mgr. Martina Kučerová
Mgr. Lucie Voltnerová
Mgr. Dagmar Habrmanová

celkem

Počet žáků

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

14
18
10
14
13
12
12
9
11

13
17
7
7
4
4
4
4
1

1
1
3
7
9
4
7
5
10

0
0
0
0
0
3
1
0
0

112

61

47

4

Průměrný
prospěch

1,143
1,139
1,326
1,479
1,600
1,829
1,765
1,993
2,048

Přehled absence žáků podle tříd za obě pololetí
Ročník

Třídní učitel

1.

Andrea Capíková

2.

Mgr. Miroslava Šilarová

3.

Mgr. Miroslava Šilarová

4.

Mgr. Milena Černohousová

5.

Mgr. Milena Černohousová

6.
7.
8.

Mgr. Petr Foldyna
Mgr. Martina Kučerová
Mgr. Lucie Voltnerová

9.

Mgr. Dagmar Habrmanová

Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin na žáka

31,57
46,11
66,10
30,00
47,69
29,33
45,50
49,33
49,27

31,57
36,83
43,10
38,42
43,30
35,83
44,33
58,55
59,72

----------

------1,83
---

K začátku školního roku bylo 5 žáků vedeno jako integrovaní a na konci školního
roku byli vedeni 4 žáci. Jeden žák přes upozornění rodičům nepřinesl vyjádření
PPP k integraci, a proto byl vyřazen z evidence. Vyučující méně úspěšných žáků
pracovali dle návrhů pedagogicko-psychologické poradny.
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Společné ukončení školního roku a předání odměn před budovou školy
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Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce bylo připraveno pro naše žáky mnoho školních i
mimoškolních aktivit. Patří k nim mimo jiné školní celodenní projekty,
projektové vyučování, vánoční a velikonoční jarmark, zájmové kroužky,
exkurze, sportovní turnaje, návštěvy divadelních představení v Pardubicích a
Hradci Králové, recitační soutěž a karaoke soutěž, exkurze do Prahy. Žáci
druhého stupně využili možnosti projektového dne spojeného s nocováním
v závěru školního roku.
Do vyučování jsme zařazovali mnoho sociálních her, relaxačních technik, hry
na posílení sebevědomí, sebepojetí a týmové spolupráce, komunikační hry a
další.
Ve škole zasedal školní parlament a žáci měli možnost vyjádřit se k chodu
školy.
V celoročním projektu „Nejmladší společně s nejstaršími“ pomáhali žáci 9.
ročníku svým nejmladším spolužákům z 1. třídy s jejich přechodem z mateřské
školy do školy základní. Žáci 9. ročníku připravovali pro své mladší spolužáky
různé soutěže (Okolo Damníkova, dětský den) a zkusili si v rámci
projektového dne Den naruby i roli učitelů.
Učitelé žákům naslouchali, snažili se rozpoznat jakékoli změny v jejich
chování a ty následně s žáky, popřípadě jejich rodiči řešit. Závažnějšími
změnami ve školním prospěchu či v chování se na doporučení školy zabývala
PPP.
Dále jsme sledovali případné výukové a výchovné obtíže žáků a řešili je
následně s výchovným poradcem a rodiči.
Pokoušíme se preventivně působit v oblasti zneužívání návykových látek,
především v hodinách výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, v přírodopise
a v chemii.
Jednotlivé případy náznaků šikany, či svěření se žáků s ubližováním, jsme
řešili hned v jejich začátcích pečlivým prozkoumáním a vyslechnutím všech
zúčastněných svědků. Škola se zapojila do projektu „Etika mezi světy“,
v rámci kterého se žáci zúčastnili besed s tématy agresivita, láska a přátelství.
Velkým problémem letošního roku byly ztráty peněz, související s tím, že žáci
nechávají i větší finanční obnosy v neuzamčených prostorách školy. Proto
žáky vedeme k tomu, aby si na své věci a cennosti dávali větší pozor, nosili je
u sebe, případně zamykali třídy při přesunu do jiných učeben.
Zaznamenali jsme i několik případů nevhodného chování žáků v okolí školy,
především na autobusové zastávce. Žáky jsme znovu poučili o bezpečném a
vhodném chování a informovali jsme i rodiče.
Podařilo se nám odhalit několik případů záškoláctví a včasným řešením
předejít vyšší neomluvené absenci u některých žáků.
I nadále se budeme snažit všímat si jakýchkoli změn v chování žáků a
předávat si informace o žácích, kteří mají jakýkoli problém. Důležitá pro nás
také bude jednotnost v postupech při řešení výchovných nedostatků žáků.
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Osobní přivítání prvňáčků

Sportovní soutěže s účastí pedagogů i nepedagogů školy
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Malování vánočních přání – Hnutí na vlastních nohou

Předání sbírky šatstva pro syrské uprchlíky
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Slavnostní rozloučení s deváťáky

Návrat bývalých žáků
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Trávení přestávek

Návštěva představení, ve kterém vystupovaly naše žákyně
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Charakteristika pedagogického sboru
Počet pedagogických pracovníků
Počet pedagogických pracovníků: 10
Ředitelka
Výchovný poradce
Metodik prevence
1.st. ZŠ – 4 ped. pracovníci
2.st. ZŠ – 6 ped. pracovníků
Vychovatelka

Počet nepedagogických pracovníků
Účetní – hospodářka
Školník
Uklízečky – 2
Kuchař, kuchařka – 2

Věkové složení pedagogických pracovníků
20 – 30 let
30 – 40 let
40 – 50 let
50 – 60 let

3
2
3
2

Počet mužů – 1
Počet žen – 9
Dojíždějících – 10

Praxe pedagogických pracovníků
0 – 6 let
6 – 10 let
11 – 15 let
16 – 20 let
21 – 25 let
26 – 30 let

3
1
1
1
3
1
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Návštěva vánoční výstavy – paní učitelka Mgr. Lenka Čápová s dětmi

Posezení ve školní kavárničce v rámci výstav
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Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Průběžně probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků na základě
potřeb a požadavků učitelů školy. Navštěvovaly se semináře vypsané především
Pedagogickým centrem v Pardubicích a Národním institutem dalšího vzdělávání.
Bohužel pro malý zájem byly některé semináře zrušeny.

obor
Výchovně –
vzdělávací oblast

ŠVP
EVVO
Prevence
Integrace
Cizí jazyk
Management

MŠ

ŠD

ZŠ

ŠJ

ostatní

4
1
1
2
4

1
1
-

9
1
3
3
4
2
4

6
3

3

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme se
zapojili do projektu „Rozumíme penězům“. Učitelka matematiky se po
ukončení projektu zúčastnila dalšího dvoudenního semináře, který na daný
projekt navazoval.

Aprobovanost výuky
Všichni vyučující, kromě jedné učitelky 1. stupně na celý úvazek, jedné učitelky
na zkrácený úvazek a jedné učitelky 2. stupně – vysokoškolské vzdělání
nepedagogického směru - měli magisterské vzdělání pedagogického směru.
Učitelství 1. stupně – 2 pedagogové
Učitelství 5. – 12. ročník – 5 pedagogů
ŠD – splněna kvalifikace
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Pedagogové v maškarním v rámci projektového dne

Školení pedagogů 1. stupně
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Návštěva divadelního představení zaměstnanců školy v Praze
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Hospitační činnost
Ředitelka školy prováděla v průběhu školního roku hospitace ve všech třídách
základní školy, v mateřské škole i v družině. Vyučující byli na hodiny
připraveni, používali vhodné pomůcky, netradiční formy vyučování.
V průběhu roku byly v hodinách ověřovány digitální učební materiály, které
vyučující v rámci projektu „Naše moderní škola“ vytvořili. Po kontrole všech
digitálních učebních materiálů - 300 kusů a zveřejnění na www stránkách
hodnotím práci pedagogů jako velmi dobrou. Vztahy mezi vyučujícími a žáky
byly na přátelské úrovni. Na provozních poradách byly řešeny otázky
jednotného zapisování zapomínání pomůcek a žákovských knížek.

Nemocnost
V tomto školním roce nás delší nemocnost nezasáhla. Kratší nepřítomnosti
učitelů z důvodu školení popř. krátkodobé nemoci byly řešeny suplováním.

Personální zabezpečení činnosti školy
Škola má vypracovaný plán „Personalistika v letech 2012 – 2018“. Všechny
zájemce o pracovní poměr vede ředitelka školy v evidenci pro případ nečekané
situace. Ve všech případech nabízí škola volné pracovní místo přes Úřad
práce, z kartotéky zájemců o povolání a vyvěšením na webových stránkách
školy a ve vývěsních skříňkách.

Kontrolní činnost
Pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru školství, kultury a
tělovýchovy – provedli na začátku školního roku kontrolu zaměřenou na
výkaznictví a personální dokumentaci. V oblasti výkaznictví byly kontrolovány
tyto dokumenty a porovnávány se skutečností: počty uvedené v zápisu rejstříku
škol, třídní knihy, výkazy, katalogové listy, matrika, výdejky potravin, záznamy
stravovaných. V oblasti personální dokumentace byla kontrolována správnost
následujících dokumentů: změny pracovních poměrů, ukončení pracovních
poměrů, evidence pracovní doby, čerpání dovolené, dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr, čerpání mateřské dovolené, zařazování do platových tříd
a stupňů a platové výměry.
V žádném z kontrolovaných ukazatelů nebyly shledány závady.
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V tomto školním roce byla provedena inspekce ČŠI. Hlavní činnost byla
zaměřena na shodnost integrovaných žáků vykazovaných ve výkazech
s dokumenty vztahujícími se k těmto žákům – žádosti, správní řízení, spisy,
doporučení poradny, vypracované individuální vzdělávací programy a jejich
soulad s ŠVP a plněním. Dále byla provedena klasická inspekční činnost –
kontrola správních řízení, evidence strávníků, výkazy, docházka, evidence dětí,
školní vzdělávací programy, autoevaluace, třídní knihy, matrika, směrnice,
dokumentace zaměřená na bezpečnost, úrazy, pracovní náplně, pracovní doba,
zařazení do kategorií, velikosti stolů, vhodnost nábytku, vybavení hygienických
zařízení, vybavení školy, hospitační činnost, kontrolní činnost, hodnocení
prospěchu a chování žáků, rozvrhy tříd, výroční zprávy, záznamy
z pedagogických rad, personální dokumentace, hodnotící dokumentace,
zajištění bezpečnosti žáků a dětí, plán dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, školská rada, koncepční záměry, atd..
V rámci inspekce byla objeven rozpor zápisu v třídní knize se ŠVP. Tento
nedostatek byl v letošním školním roce již napraven. Kontrolované školní
vzdělávací programy mateřské školy, družiny a základní školy byly shledány
v souladu s RVP.
Kontrola v oblasti hygieny letos proběhla na základě žádosti o navýšení
kapacity školní družiny a mateřské školy. Okresní hygienická stanice dala
k žádosti po kontrole ve škole kladné vyjádření.
Kontrola z oblasti BOZP a PO shledala drobné závady, které budou po
konzultaci se zřizovatelem odstraněny.
Výsledky dalších kontrol –
revize zabezpečovacího zařízení, revize
elektrotechnických zařízení, revize vzduchotechniky, revize přenosných
elektrických přístrojů, revize hasicích přístrojů, revize hydrantů, lékařských
prohlídek, používání OOPP, školení zaměstnanců, poučení dětí a žáků,
traumatologický plán, kniha úrazů, práce s desinfekčními prostředky,
vyhodnocení rizik, vnitřní směrnice – organizační řád, provozní řád, atd., revize
tělocvičného a zahradního nářadí - byly bez připomínek.
Při kontrole hospodaření školy nebyly ze strany zřizovatele zjištěny nedostatky.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je součástí základní školy, je umístěna ve čtyřech místnostech
v 1. patře barevné budovy. Oddělení Berušek tvoří třída – jídelna, herna,
oddělení Sluníček tvoří herna, která je od třídy – jídelny oddělena kobercem.
Ložnice je pro oddělení Berušek samostatná, v oddělení Sluníček se roztahují
stohovatelná lehátka v prostoru na koberci. Sociální zařízení se sprchovým
koutem je pro každé oddělení samostatné. V tomto školním roce pracovala
podle školního vzdělávacího programu „Kouzelná školka“, který je vytvořen
podle Rámcového programu.
Mateřskou školu navštěvovalo celkem 48 dětí. Denní režim je pravidelný, ale
dle potřeb i flexibilní. Pobyt dětí venku na zahradě nebo v okolí školy je
dostatečný. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený.
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Aktivity a úspěchy
Výchovně - vzdělávací aktivity v průběhu roku:
 Zapojili jsme se do projektu s ekologickou a environmentální výchovou
– MRKVIČKA.
 V oblasti vzájemné spolupráce jsme se účastnili projektového dne
základní školy – „Romantické Vánoce“ a „Jarní hrátky“.
 Pokračovali jsme v malování vánočních přání do Norska – pomoc méně
šťastným dětem.
 V rámci bezpečné cesty do školy jsme se opět zapojili do projektu
„Bezpečná školka.
V měsíci říjnu navštívila mateřskou školu paní logopedka z PPP Ústí nad
Orlicí, která doporučila některým rodičům pravidelné návštěvy dětí na
logopedii.
V průběhu roku se děti vydaly samostatně i společně s žáky 1. a 2. třídy do
Lanškrouna na tato divadelní představení:
 „Čarodějná pohádka“
 „Svět hraček“
 „Veselá pouť“

Čarodějná pohádka
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Divadelní loutkové představení, které se uskutečnilo ve škole:
 Zvědavá pohádka

Hudební představení, která se uskutečnila ve škole:
 Zpívání s Viktorem
 Zpívánky
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Společně s žáky základní školy jsme navštívili výchovně - vzdělávací
programy:





Ze života hlodavců – besídka zaměřená na poznávání a život mazlíčků
Poznej svého psa – zaměřeno na vztah ke čtyřnohým kamarádům
Cirkusové představení
Lyžařská školička v České Třebové

Zahájení školního roku exkurzí v zemědělském družstvu Žichlínek

První den v mateřské škole
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Na začátku září nám odborník z Horní Čermné přivezl ukázat zvířata, vyprávěl
o jejich chovu a o různých zajímavostech z jejich života. V průběhu besedy a
po jejím skončení jsme si na některé hlodavce mohli sáhnout.

V říjnu k nám zavítala chovatelka se svými čtyřnohými mazlíčky, aby nám
povyprávěla o tom, jak se máme ke svým pejskům chovat, vyzkoušeli jsme si,
jak reagovat a jak se chovat při setkání s cizím psem.
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Konec října byl ve znamení projektového dne „Čarujeme s ovocem“. Vytvořili
jsme si krásné ovocné řetězy k výzdobě třídy.

Oddělení Sluníček zaslalo výkresy do výtvarné soutěže „Nemocná a zdravá
příroda“.
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V listopadu
z 1. ročníku.

přišli na návštěvu do oddělení Sluníček starší kamarádi

Začátkem listopadu k nám zavítal školní kostlivec, na kterém jsme si ukázali,
co schovává naše tělo pod kůží.
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V říjnu probíhal i projekt „Pavouček“. Tvořili jsme pavučinky a vyráběli
pavoučky, se kterými jsme závodili atd.
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V oddělení Berušek jsme v říjnu čarovali a vyráběli „Kouzelný čaj“.
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V polovině listopadu za námi na školní zahradu přijel cirkus. Během hodiny
bylo postaveno šapito, dodány židle a my jsme sledovali ukázky několika
cirkusových čísel, ve kterých jsme někteři účinkovali.
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V listopadu jsme dodávali svému tělíčku vitamíny. Oloupané ovoce jsme
krájeli nebo strouhali a vyráběli ovocný salát, který nám velmi chutnal.
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Začátkem prosince se oddělení Sluníček vydalo mezi hasiče do Lanškrouna.
Prohlédli jsme si celou budovu, prolezli hasičská auta, vyzkoušeli některé
ochranné pomůcky i částečný sjezd po tyči.
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V prosinci mezi nás opět zavítali naši kamarádi z 1. ročníku, aby nám
předvedli krátké hudebně-dramatické pásmo. My jsme je pak pozvali na malé
občerstvení.
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V prosinci nás tradičně navštívil Mikuláš a anděl. Každé dítě zazpívalo
pěknou písničku a za svou snahu dostalo od anděla sladkou odměnu. I když
čerti zůstali za dveřmi, neobešlo se setkání bez několika slziček.
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Na závěr prosincové docházky proběhla vánoční besídka se spoustou her a
soutěží, pod stromečkem jsme našli hodně dárků.
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Od poloviny prosince jsme připravovali výrobky na tradiční vánoční výstavu.
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Po návratu do školy mezi nás zavítal „Viktor“ a my jsme si společně s ním
zazpívali několik písniček, které nás naučil.

V lednu jsme se my z oddělení Sluníček vydali na návštěvu k „prvňáčkům“.
Sledovali jsme, co všechno se naši starší kamarádi už naučili a co všechno nosí
do školy.
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Oddělení Berušek vyrábělo v tomto období ruční papír ze starých
nepoužívaných novin.

V lednu proběhl pro předškolní děti zápis do 1. třídy. Procházeli jsme
v učebně 1. třídy okružní cestu, na které jsme plnili spoustu úkolů
souvisejících se zjišťováním školní zralosti. Všichni jsme byli přijati
do 1. třídy.
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Koncem ledna jsme zavítali na kraj lesa. Každý z nás nesl nějaké pamlsky pro
lesní zvířátka. Pamlsky jsme uložili do krmelce a pozorovali stopy
návštěvníků krmelce.

V únoru někteří z nás začali jezdit do České Třebové na lyžařskou školičku,
počasí nám však nepřálo, a tak po dvou lekcích musel být kurz z důvodu
nedostatku sněhu zrušen.
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Tradiční maškarní bál proběhl v měsíci únoru. Soutěžili jsme v jednotlivých
disciplínách a na závěr si všichni společně zatancovali.
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V oddělení Berušek jsme si vyzkoušeli, co vše můžeme dělat s kameny a
kamínky. Počítali jsme, třídili, chodili po kamenech ve vodě, udržovali
rovnováhu a běhali slalom.
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Berušky v rámci projektu „Vodnický den“ pracovaly s vodou zábavným
způsobem – od pokusů přes vyprávění po zábavné soutěžení.
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V březnu začali nejstarší jezdit na plavání do Lanškrouna, kde se nám věnovali
zkušení plavčíci.

Jarní počasí nás venku motivovalo k jarním pracím na zahrádce, zasadili jsme
si několik semínek a v průběhu dalších dnů a měsíců sledovali, co se s nimi
děje.
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Naše výrobky ozdobily stoly na tradiční velikonoční výstavě.
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V dubnu se uskutečnil projektový den „Čarodějnice“. V průběhu projektu
jsme plnili spoustu různých úkolů, včetně tvorby senové čarodějnice, kterou
jsme na závěr spálili.
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V květnu dvě děvčata z oddělení Sluníček vystupovala na vítání občánků
společně s žáky základní školy.
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V květnu se Berušky v rámci projektu „Překvapení lesní královny“ vydaly
s vílou na pozorování a objevování do lesa.
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Malování s písničkou probíhalo v květnu v oddělení Sluníček. Tento program
si pro nás připravila Terezka, která měla v naší mateřské škole praxi.
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Na Den dětí jsme si zahráli hry a různé soutěže, na závěr jsme dostali sladkou
odměnu – kopečkovou zmrzlinu.
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Začátkem června jsme se autobusem vydali na hrad Bouzov, kde jsme se
aktivně podíleli na divadelním představení a po skončení jsme se učili střílet
z kuše.
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Závěr školního roku byl ve znamení školní akademie. Každé oddělení si
připravilo jeden taneček, který jsme pak všem předvedli.
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Poslední den v červnu byl ve znamení loučení s předškoláky, kteří po splnění
„těžkých“ úkolů byli pasování na školáky a dostali menší upomínkové dárky.
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Nahlédnutí do běžného života mateřské školy
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Spolupráce s rodiči
V měsíci říjnu proběhlo odpolední pouštění draků v prostorách za školou.
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V listopadu se v podvečer rodiče společně s dětmi vydali na lampiónovou
procházku s cílem uspat broučky v rámci programu „Uspávání broučků“.

Rodiče se zúčastnili vánoční i velikonoční výstavy prací dětí mateřské školy a
jejich starších kamarádů.
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V měsíci červnu navštívili rodiče jedno ze dvou představení školní akademie,
kde všechny děti mateřské školy vystupovaly.

Charakteristika pedagogického sboru
Přehled pedagogických pracovníků:
3 kvalifikované paní učitelky a 1 nekvalifikovaná učitelka na částečný úvazek
do 30 let – 1
30 – 40 let – 2
40 – 50 let – 1

Rozdělení pedagogů dle délky praxe
0 – 10 let – 1
10 – 20 let – 3
V průběhu školního roku se paní učitelky zúčastňovaly dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, které pořádalo Pedagogické centrum
v Pardubicích, a získávaly tak nové náměty pro svou činnost i pro komunikaci
s rodiči.
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Materiální oblast
Díky sponzorskému daru jsme získali papírový materiál pro výtvarné a
pracovní činnosti. Byly dokoupeny didaktické hry a pomůcky dle požadavků
učitelek mateřské školy - např. auta, autíčka, míče, puzzle, vláčkodráhy,
garáže, hrací stany, stavebnice, hry, didaktické pomůcky, vyšívání, domeček,
CD s písničkami, radiomagnetofon, VHS s výukovými materiály. Byly
zakoupeny knihy pro menší děti a vytvořena dětská knihovnička. Během
velikonoc byly do sociálního zařízení Berušek instalovány nové desky
oddělující WC mísy a nové věšáčky na ručníky s poličkami na kelímky
s kartáčkem na čištění zoubků. Na jaře byly zakoupeny na školní zahradu tři
lanové prvky, aby mohly děti pracovat s rovnováhou. Díky některým rodičům
byl zajištěn materiál pro výtvarnou či pracovní výchovu dětí. Někteří rodiče
nám zakoupili autíčka a kočárky pro děti mateřské školy. O prázdninách došlo
k likvidaci příčky mezi třídou a hernou v oddělení Berušek a do nově
vybudované učebny bylo položeno nové linoleum, zakoupena skříňová sestava
s kontejnery, skříň a stolečky pod džbán a hrníčky s nápoji. Díky spolupráci
s firmou Avent Philips jsme získali pro oddělení Berušek plastové misky a
talíře na polévku s dětským designem. Dětem byly zakoupeny nové příbory,
aby všechny děti měly možnost využívat ke stolování celou soupravu.

Nové skříňky na ručníky
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Oprava pískoviště a výměna písku

Nové lanové prvky
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