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Redizo: 600104851

Vzdělávací
Vzdělávací program
V 5. ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola č. j.
16 847/96 – 2. Žáci ostatních ročníků se vzdělávali podle vzdělávacího
programu Škola pro život č.j. 72/2007/ŘŠ.
Počet žáků k začátku školního roku byl 97. V průběhu 1. pololetí přestoupili do
jiných škol 2 žáci a ve 2. pololetí nastoupili do 2., 7. a 9. ročníku 4 žáci. Ke konci
školního roku byl počet žáků 98. 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.

Projekt „Nejstarší společně s nejmladšími“ – návštěva žáků 1. ročníku u svých deváťáků
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Výuka cizích jazyků
Od 3. ročníku do 9. ročníku se vyučoval anglický jazyk.

Spolupráce se školami v regionu
 Tradičně se žáci 9. r. na burze škol v České Třebové seznámili se středními
školami v regionu.
 V červnu se žáci 1. až 5. ročníku zúčastnili atletických přeborů, které
pořádala Základní škola v Rudolticích. I když jsme neměli zástupce ve
všech disciplínách, naši žáci získali 4 zlaté, 4 stříbrné a 4 bronzové
medaile.
 Výtvarná soutěž pořádaná MŠ a ZŠ Třebovice v Čechách – 2 bronzová
ocenění.
 V červnu se děti z mateřské školy v Lukové přišly podívat na své
kamarády v naší mateřské škole.
 V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolupracujeme v projektu „Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělání
v technických oborech v Pardubickém kraji“ se SOŠ a SOU v Lanškrouně.
Chlapci 9. ročníku si v dílnách školy vyrobili dle návodu svítící stromeček
a děvčata si vyzkoušela vázání knihy.
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Výroba vánočního stromečku v dílnách SOŠ a SOU Lanškroun

Výsledky z atletických závodů v Rudolticích
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Úspěchy školy a další aktivity
Okresní soutěže - znalostní
 Olympiáda z českého jazyka
 Matematický klokan
 Olympiáda z dějepisu – 12. místo a 36. místo z 41 soutěžících
 Soutěž z chemie – „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ –
192. místo z 1049 soutěžících
 Právo pro každého – 8. místo

Národní srovnávací testy – 9. ročník
 V letošním školním roce se žáci 9. ročníku zúčastnili testování
organizovaného společností SCIO, které financoval Pardubický kraj.
 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 v průběhu prázdnin.

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

Celostátní soutěž – vyhlášena Agenturou Dobrý den
„Největší galerie znaků měst a obcí“ – vytvoření světového rekordu znaků měst a
obcí z odpadových materiálů. Na vernisáži Krajské výstavy znaků měst a obcí
Pardubického kraje získala naše škola 3. – 4. místo.

Mezinárodní
Mezinárodní soutěž
soutěž – soutěž E.ON Energy Globe Award ČR
Naše škola se přihlásila do této soutěže se 4 projekty, největší důraz byl kladen
na dokončený projekt – Realizace úspor energie na ZŠ Damníkov, zbývající 3
projekty byly menšího významu – Barevné třídění, Tvoříme světový rekord a
Nejsme lhostejní ke svému okolí. Do internetového hlasování o prvních třech
úspěšných projektech se naše škola neprobojovala.
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Předání ceny za umístění v celostátní akci „Znaky měst a obcí“ – světový rekord

Celostátní soutěže – výtvarná soutěž
 Pomáhejme kočičkám a pejskům v útulcích – soutěž AOVZ pro žáky
1. stupně
 Soutěž pořádaná MŠ a ZŠ Třebovice v Čechách – „Moje nejmilejší
hračka“ a „Jaro, jaro – co jsi přineslo?“ – dvě 3. místa

Sportovní soutěže
 Damníkovská laťka
 Atletické přebory v Rudolticích – 4 zlaté, 4 stříbrné, 4 bronzové
 Okresní přebory v Ústí nad Orlicí – 1. místo – 3 krát, 3. místo – 1krát,
6. místo – 1krát
 Okrskové kolo v sálové kopané – 2. místo
 8. ročník atletického čtyřboje – 1. ročník – 34. místo z 38 škol, 2. ročník –
22. místo z 36 škol, 3. ročník – 9. místo z 33 škol, 4. ročník – 11. místo
z 34 škol a 5. ročník – 6. místo z 33 škol.
Žák 3. ročníku byl vyhodnocen mezi nejlepšími jednotlivci v dané
kategorii.
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Radost z vítězství – atletické přebory v Rudolticích

Damníkovská laťka
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Školní akce

















Pythagoriáda – soutěž v matematice
Olympiáda z českého jazyka
Olympiáda z dějepisu
Futsalový turnaj – 5. - 9. ročník
Florbalový turnaj – 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
Vánoční přání – kresba vánočních přání a odeslání k prodeji na pomoc
dětem
Tradiční fotbalové zápasy
Atletický čtyřboj – 6. - 9. ročník
Sběrové akce – sběr léčivých bylin, sběr papíru
„Ukliďme si svět“ – projekt na podporu zpětného odběru elektrozařízení
Nejstarší společně s nejmladšími – navázání spolupráce 8. ročníku a
budoucích školáků
Dětský den
Nejlepší výrobek a nejlepší článek o volbě povolání – v rámci projektu
Volba povolání v Pardubickém kraji
Právo pro každého – 8. a 9. ročník

O „Pohár ředitelky školy“ ve futsalu
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O „Pohár ředitelky školy“ ve florbalu

Tradiční mikulášská nadílka
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Nejstarší společně s nejmladšími

Dětský den
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Tradiční „mezitříďák“

Třídění odpadu ve třídách
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Doplnění výuky
 Burza středních škol v České Třebové – 9. ročník
 „Obrazy z třicetileté války“ – výchovný program šermířské skupiny
Pernštejni – MŠ - 9. ročník
 „Hudba na zámcích a hradech“ – výchovný koncert – 1. - 5.ročník
 Lidové dechové nástroje napříč Karpaty – 6. - 9. ročník
 Exkurze – Alternativní zdroje energie v Anenské Studánce – 6. - 9. ročník
 „Návštěva pravěké osady“ – praktické poznávání života – 6. - 9. ročník
 „Beseda se spisovatelem Adolfem Dudkem“ – MŠ - 6. ročník
 „The action“ – přednáška spojená s videoprojekcí o bezpečnosti na silnících
– ve spolupráci s BESIPEM – 7. - 8. ročník
 „Hamlet“ – divadelní představení v Pardubicích – 6. - 9. ročník
 Exkurze – 4. setkání s Prahou – návštěva Pražského hradu a Planetária –
6. - 9. ročník
 Exkurze – BELLUZI, Heřmanův Městec a JF dřevovýroba, Chrudim –
projekt VPPK k volbě povolání – 6. - 9. ročník
 Exkurze do technického muzea a na Špilberk v Brně – 6. - 9. ročník
 „Jazz a rock, seznamte se, prosím“ – Komorní filharmonie Pardubice –
2. stupeň
 „Bláznivé nůžky“ – divadelní představení v Pardubicích – 6. - 9. ročník
 „Živá zahrada – sledování výskytu živočichů na školní zahradě v daném
období
 Exkurze – Kovo Koudelka, Damníkov – projekt VPPK k volbě povolání –
6. - 9. ročník
 „Sherlock Holmes“ – divadelní představení v Hradci Králové – 6. - 9. ročník
 Beseda s režisérem Cyrilem Podolským – autorem animovaného večerníčku
Krysáci – 1. - 9. ročník
 Návštěva budoucích prvňáčků ve škole a naopak – MŠ a 1. ročník
 Poznávací výlet – Potštejn – 1.- 5. ročník
 Poznávací výlet – Okolo našeho domova – 9. ročník
 Poznávací výlet – Okolo našeho domova – MŠ
 „Ukliďme si svět“ – projekt na podporu zpětného odběru elektrozařízení
 Encyklopedie – doplnění školní knihovny
 Komplexní didaktický materiál pro 1. třídu – BESIP
 Obrazový materiál pro zeměpis, přírodopis, informatiku a dějepis
 Výukový materiál pro přírodovědu, přírodopis a výchovu k občanství
v rámci projektu „EVVOLUCE“
 Výukový materiál pro výuku dějepisu, prvouky a hudební výchovy
 Materiál pro výuku Světa práce
 Brožury a pomůcky k výuce tělesné výchovy
 Magnetická tabule s pravidly silničního provozu – Bezpečná školka
 DVD materiály pro výuku dějepisu a výchovy k občanství
 „Řekni drogám NE“ – brožury pro žáky

Beseda s režisérem Cyrilem Podolským

Spolupráce žáků se spisovatelem Adolfem Dudkem
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Poznáváme krásy našeho okolí - taneční hodina na zámku v Potštejně

Technické muzeum v Brně
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Exkurze – BELLUZI – Heřmanův Městec

Exkurze Kovo Koudelka – Damníkov

Exkurze – 4. setkání s Prahou – chrám sv. Víta

Exkurze 4. setkání s Prahou – planetárium
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Jazz a rock, seznamte se, prosím – vystoupení Komorní filharmonie Pardubice

Lidové dechové nástroje napříč Karpaty
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Obrazy z třicetileté války – vystoupení šermířské skupiny Pernštejni

Návštěva pravěké osady – práce „kovářky“
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Exkurze Alternativní zdroje energie – Anenská Studánka

Divadelní představení – „O ledové královně“
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Akce, které reprezentovaly školu
 „Lanškrounská kopa“ – vystoupení žáků 1. stupně
 Bílá pastelka – prodej pastelek na pomoc nevidomým, dlouholetá
spolupráce
 Výstava znaku obce v rámci pokusu o světový rekord – „Znaky měst a
obcí z odpadového materiálu“ na Pardubickém magistrátu
 Vánoční přání – přání, která již 18 let zasíláme do Norska a jejichž
prodejem pomáháme nemocným dětem
 Prezentace obce a školy v rámci výstavy znaků měst a obcí na veletrhu
cestovního ruchu v Brně – 8. a 9. ročník
 Převzetí ocenění z rukou zástupců EKOCENTRA v aule Pardubického
úřadu za 3. – 4. místo v kampani „Znaky měst a obcí“
 „Vánoční kouzlo“– vánoční výstava a prodej výrobků žáků školy
 „Hody, hody doprovody“– velikonoční výstava prací žáků škol
 „Karnevalové odpoledne“ – příprava a realizace žáky 4. ročníku pro
zájemce
 „Chci Vám říci básničku“ – představení prvních úspěchů žáků 1. ročníku
 Velká stonožková sbírka autolékárniček – převezeno do Afghánistánu
 Okresní kolo literární soutěže v rámci projektu Krajské hospodářské
komory – 1. místo žákyně Jana z 9. ročníku
 Měsíční zprávy ze života školy ve vývěsní skříňce
 Doplňování webových stránek školy
 Zajištění programu – vítání občánků, setkání důchodců
 Orlické noviny – „Školáci si z blízka prohlédli větrníky“, „Staré igelitky a
víčka sbíral kvůli rekordu celý Damníkov“, „Damníkovská škola
v projektu „Rozumíme penězům“, „Výprava ke krmelci“, „Od obyčejné
hodiny slohu ke karnevalu“, „ Děti otestoval kurz dopravní výchovy“,
„Žáci se ujali role vyučujících“, „Velikonoční výstava v ZŠ a MŠ
Damníkov“, „V pohádkovém lese se strašidly si děti vedly velmi dobře“.
 Lanškrounské listy – „Návštěva solné jeskyně“, „Rozumíme penězům?“,
„Výprava ke krmelci“, „Od obyčejné hodiny slohu ke karnevalu“, „ Děti
otestoval kurz dopravní výchovy“, „Žáci se ujali role vyučujících“,
„Velikonoční výstava v ZŠ a MŠ Damníkov“, „V pohádkovém lese se
strašidly si děti vedly velmi dobře“.
 www.lanskrounsko.cz – informace o akcích školy
 www.stonozka.org – sběr autolékárniček
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Vystoupení žáků školy na Lanškrounské kopě

Soutěže na karnevalu uspořádaném žáky 4. ročníku
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Výroba znaku obce z igelitových sáčků a tašek

Předání ceny za 3. – 4. místo v aule Pardubického úřadu
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Prezentace znaku na veletrhu cestovního ruchu v Brně
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Vánoční výstava – „Vánoční kouzlo“
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Ukázková hodina při návštěvě autorky projektu „ Rozumíme penězům“
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Velikonoční výstava – „Hody, hody doprovody“

- 27 -

Chci vám říci básničku – představení prvních úspěchů žáků 1. ročníku
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Pohled do vyučovacích hodin

Matematicko – chemická praktika

Mediální výchova – kvalita a chuť jogurtů
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Vycházka v rámci přírodovědného semináře

Testování žáků 9. ročníku – „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na
jejich rozvoj“
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Hodina literární výchovy – bohové na Olympu

Hodina literární výchovy – renesance
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Hodina výtvarné výchovy – art umění

Hodina výtvarné výchovy – skládání mozaiky
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Projektové dny
 „Čas jablíčkových vůní“ – posilování spolupráce a vědomostí o plodech
podzimu – 1. stupeň
 „Tvoříme z odpadu“ – příprava výrobků na výstavu – MŠ - 9.r.
 „Vánoční kouzlo“ – vánoční výstava a vánoční zápolení
 „Strašidýlko Emilek“ a „Strašidla ve škole“ – projekt zaměřený na
spolupráci žáků v různorodých skupinách, na práci s textem a vyhledávání
informací
 „Zimní radovánky“ – spolupráce při pohybových činnostech na sněhu –
1. stupeň
 „Pozor, červená!“ – zaměřeno na dopravní výchovu
 „Hody, hody doprovody“ – příprava výrobků na velikonoční výstavu
 „Škola naruby“ – výměna rolí učitelů a žáků 9. ročníku
 „Den Země“ – úklid potoka a úklid okolí školy
 „Popelčina noc“ – spolupráce, tvořivost, fantazie, společenské chování a
tanec – 1. stupeň
 „Cesta kolem světa“ – spolupráce třídních kolektivů, sociální hry, práce
s textem, řešení situací, hledání taktiky – 2. stupeň
 „Zápolím III“ – chování a pomoc při krizových situacích, navázání na
projekt uskutečněný Občanským sdružením JAK
 „Moderní je nekouřit“ – škodlivost kouření v rámci několika praktických
dílen – 1. stupeň a 9. ročník

Čas jablíčkových vůní
- 33 -

Projektový den – „Vánoční kouzlo“

Tvoříme z odpadu – výrobky k vánočnímu prodeji
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Vánoční kouzlo – sociální hry v rámci projektového dne

Strašidýlko Emilek
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Strašidla ve škole
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Škola naruby

Škola naruby – výměna rolí
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Pozor, červená!
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Den Země – 1. stupeň

Den Země – 2. stupeň
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Nocování prvňáčků společně s dětmi z mateřské školy
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Moderní je nekouřit
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Cesta kolem světa
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Večeře v rámci projektu „Cesta kolem světa“

Nocování v rámci projektu „Cesta kolem světa“
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Popelčina noc

Popelčina noc – na bále
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Popelčina noc – slavnostní tabule

Popelčina noc – návštěva Pohádkového lesa
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Zápolím III
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Granty
Uspěli jsme s projektem Mgr. Lenky Čápové a Mgr. Petra Foldyny „Chceme si
protáhnout ztuhlé tělo“. Díky projektu jsme vybavili školní tělocvičnu dalšími
pomůckami a nabídli žákům i dětem další možnosti využití náčiní k sportovním
aktivitám.
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Celostátní projekty
V rámci ochrany přírody a životního prostředí jsme se opět zapojili do dalšího,
již 4. 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 .

Partnerství a spolupráce
V letošním roce jsme navštívili místní závod pro zpracování kovů – KOVO
KOUDELKA, kde žáci měli možnost navštívit výrobní prostory a vytvořit si
představu o povoláních, která jsou v místě jejich bydliště. Exkurze proběhla na
základě domluvy s majitelem firmy.
V rámci spolupráce s Lesy ČR, s.p. jsme podali projekt „ V zelené učebně, učí
se nám příjemně“. Tento projekt byl schválen a od září tohoto roku jej budeme
realizovat.
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Rozvojové a mezinárodní programy
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme
pokračovali v projektu „Rozumíme penězům“, do kterého jsme se přihlásili
minulý školní rok. Učitelé matematiky se účastnili dalších třídenních školení.
Na těchto školeních si učitelé prožívali ve fiktivních rodinách všechny
modelové situace, které budou následně s žáky v rámci seminářů řešit. První
semináře realizované v tomto školním roce měly u žáků i rodičů kladnou
odezvu. Jedné z vyučovacích hodin se zúčastnila osobně autorka tohoto
projektu. Ocenila práci žáků, jejich bezprostřednost, práci na jednotlivých
úkolech a příznivou atmosféru, která po celé dvě hodiny ve třídě vládla.

Pohled do hodin Svět práce – Rozumíme penězům
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Pohled do hodin Svět práce – Rozumíme penězům ( do hodin jsou zařazeny i oddechové
aktivity, zaměřené na spolupráci členů domácností )
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V lednu škola podala žádost v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách, žádost byla v březnu schválena. Tento projekt bude ve
škole probíhat od července po dobu dvou let. Škola v rámci projektu získá
postupně 3 nové interaktivní tabule, 2 dataprojektory, hlasovací zařízení,
vybavení počítačové učebny novými počítači a nový software na stávající
interaktivní tabuli. Během července proběhlo výběrové řízení a firmy, které ve
výběrovém řízení byly vybrány, část dané techniky nainstalovaly. První třída
získala interaktivní tabuli a počítačová učebna nové počítače. Další technika
bude dodána v příštím roce.

Naše škola pokračovala v projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost do projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“,
který realizuje Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Projekt
nabízí žákům dotované exkurze do podniků našeho kraje. Součástí projektu je
soutěž o nejlepší výrobek a popis technických profesí. V rámci literární
soutěže získala žákyně 9. ročníku za literární práci 1. místo v okresním kole.
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Exkurze do závodu JF dřevovýroba – Chrudim
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V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme se
zapojili do projektu „ Spolupráce SPŠCH se základními školami Pardubického
kraje při rozvíjení zájmu žáků o chemii“. Žáci mají díky projektu možnost
využít laboratoře školy, účastnit se chemických soutěží, získat informace o
studiu chemie. Pro učitele chemie jsou pořádány exkurze do chemických
výrobních provozoven, semináře a workshopy. Součástí je poradenský servis,
tvorba výukových a metodických materiálů a využití ICT a interaktivních
tabulí ve výuce chemie.
Pro žáky manuálně zručné a s technickými předpoklady jsme v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zajistili účast
v projektu „Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělání v technických oborech
v Pardubickém kraji“. Žáci budou podle technické dokumentace, z dodaného
materiálu a za odborného vedení v odborné škole sami tvořit výrobek.
Učitelům je nabízena technická dokumentace a účast na seminářích.

Práce žáků 9. ročníku pod vedením mistrů odborného výcviku v dílnách SOŠ a SOU
Lanškroun
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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 v průběhu prázdnin.

V rámci spolupráce s firmou SCIO jsme se zapojili do projektu EKOPOLIS –
„Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na
environmentální vzdělávání“, který je spojen s využitím deskové hry
v hodinách matematiky – celá čísla, strategie, jazyka českého – práce s textem,
biologie – chráněná území, ekologie, chemie – odpady, výchova k občanství –
rozhodování. Tuto hru nejvíce využívali v rámci výuky žáci 9. ročníku.

Práce se stavebnicí EKOPOLIS
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Plavecký výcvik
V březnu byl zahájen plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku v plaveckém bazénu
ve Svitavách. V plaveckém bazénu ve Svitavách probíhaly i hodiny plavání
v rámci tělesné výchovy pro žáky ostatních ročníků 1. stupně a 2. stupně.
Mateřská škola navštěvovala v jarních měsících plavecký bazén v Lanškrouně.

Plavecký výcvik v plaveckém bazénu

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 10 dětí. Všechny děti
byly přijaty do 1. ročníku, ale na základě žádostí rodičů dvou žáků byl udělen
2 žákům odklad.
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Tradiční zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Nabídka kroužků
1. – 5. ročník:
Zdravý životní styl – p. uč. Andrea Capíková
1. – 5. ročník:
Šikulka – p. uč. Mgr. Milena Černohousová
1. – 5. ročník:
Taneční kroužek – děvčata 9. ročníku
1. – 9. ročník:
Užité výtvarné činnosti – p.uč. Mgr. Dagmar Habrmanová
1. – 9. ročník:
Sportovní hry – p.uč. Mgr. Petr Foldyna, p.uč. Mgr. Jiří Malich
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Taneční kroužek

Kroužek Šikulka
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Zdravý životní styl

Kroužek výtvarných technik – prezentace na velikonoční výstavě
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Školní družina
Školní družinu navštěvovalo 30 žáků, z toho z 1. ročníku – 10 žáků, z 2. ročníku
– 6 žáků, ze 3. ročníku – 6 žáků., ze 4. ročníku – 8 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 chodníky
Výroba a pouštění draků – Drakiáda
Výroba dárků pro budoucí prvňáčky
Poslech a zpěv vánočních koled
Příprava na vánoční výstavu – výroba dekorací – Sněhulák
Stavby ze sněhu
Štafetový závod ve sjezdu na lopatách
Účast na florbalovém zápase – velká tělocvična
Účast na futsalovém zápase – velká tělocvična
Účast na karnevalu 4. ročníku
Výroba květináčů 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
Den plný her
Soutěž – „Čajová konvička“
Soutěž skupin „O nejhezčí bonbón“
Soutěž „O největšího sněhuláka“
Soutěž ÁMOS
Soutěž v piškvorkách
Turnaj ve stolním fotbalu
Výroba postaviček a zvířátek na výzdobu školy – Afrika
Tématické vycházky: Pozorování prací na poli
Co se v přírodě změnilo?
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Výstava výrobků školní družiny na vánoční výstavě

Nové vybavení školní družiny
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Nové stolní hry a domeček pro panenky ve školní družině
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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.

Výchova k volbě povolání
Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání byla postupně zařazována
do 6. - 9. ročníku. Průběžně byla dle plánu zařazena do vyučovacích hodin
českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu,
přírodopisu, fyziky, chemie, pracovních činností. 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 „ Volba
povolání v Pardubickém kraji“ měli žáci 2. stupně možnost navštívit
BELLUZI Heřmanův Městec, JF dřevovýrobu Chrudim a Kovo Koudelka
Damníkov, kde se v rámci exkurze seznámili s podnikem a jeho výrobou. Rádi
bychom v projektu pokračovali i v příštím školním roce.

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.
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Materiální vybavení pomůckami
Škola pravidelně doplňuje učebnice. Pro výuku zeměpisu 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 druhého stupně byly dokoupeny deskové hry pro
využití v hodinách matematiky a v rámci projektu jsme získali hry Ekopolis
s širší využitelností. Na 1. stupeň byly zakoupeny pomůcky pro výuku
prvouky, světa práce a hudební výchovy. Vyučující si některé potřeby pro
zkvalitnění výuky zajišťují sami, např. pomůcky, videonahrávky, materiál. Do
školní družiny byl zakoupen nový nábytek a několik větších stolních her a
stavebnic. Díky materiálu, který jsme získali od sponzorů, jsme zpestřili výuku
v dílnách, výtvarné výchově, v družině, při pracovních činnostech. Školní
knihovna je průběžně doplňována tituly dle zájmů žáků, především
encyklopediemi, dívčími romány, dobrodružnou literaturou a soubory knih
pro společnou četbu 1. stupně. Pro zlepšení výuky dopravní výchovy byla
získána magnetická deska s dopravními situacemi i testy pro žáky 1. stupně a
děti mateřské školy. Do školní družiny a učebny cizího jazyka byly zakoupeny
televize s velkou LCD obrazovkou a multifunkční zařízení. V kmenových
učebnách byly vyřazené radiomagnetofony vyměněny za nové. Do cvičné
kuchyně byly pořízeny nerezové příbory, dva sporáky se sklokeramickou
deskou a lednička s mrazničkou. Do učebny cizího jazyka a 1. třídy byla
zakoupena bílá magnetická tabule. Pro potřebu v seminářích mediální
výchovy, informatiky a k zajištění obrazového i zvukového záznamu z akcí
jsme zakoupili videokameru.

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
 Domalování některých učeben po výměně oken
 Opravy zdí na chodbách
 Upravení ploch pod prolézačkami a houpačkami
 Nákup písku do pískoviště
 Zakoupení nových skříněk do školní družiny
 Úprava terénu v okolí školy
 Výsadba nových stromů a keřů před budovou školy
 Vybavení školní knihovny soubory knih pro společnou četbu žáků
1. stupně
 Nový plášť budovy školy
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Největší podíl na zvelebení prostředí školy má výměna oken, která probíhala přes
celé prázdniny. Žáci se tak po prázdninách mohli vrátit do vymalovaných tříd
s novými okny. V rámci tohoto projektu byla budova školy zateplena a získala
pěkný, veselý vzhled.

Pohled na „hnědou budovu“
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Pohled na bývalou „žlutou budovu“
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Pohled do tříd
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Učebna anglického jazyka

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 PPP v rámci projektu „Centrum primární prevence“ –
realizace tří programů odborníky PPP ve třídách 2. stupně.
 Spolupráce s organizací nevidomých a slabozrakých SONS při veřejné
sbírce „Bílá pastelka“.
 Spolupráce s Českými lesy – zajišťování vánočního stromečku, získání
grantu pro vybudování venkovní učebny.
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Spolupráce s PPP – aktivity pro vytvoření nového kolektivu

Vystoupení žáků školy na společném setkání důchodců z Třebovice v Čechách a Damníkova
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Vystoupení žáků na vánočním posezení důchodců

Vystoupení žáků na vánočním posezení důchodců
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Vystoupení žáků na velikonočním posezení důchodců

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
obecním úřadem
V oblasti kulturní – zajištění programu pro:







vítání občánků
schůze důchodců
společné setkání důchodců Damníkova a Třebovice v Čechách
sázení stromků v obci
účast na zasedání zastupitelstva
prohlídka školy členy zastupitelstva
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Sázení stromků v obci

Vítání občánků – žákyně 5. a 9. ročníku
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Školská rada
Na škole pracuje Školská rada, která je složena ze 6 členů. Z řad rodičů byl
zvolen zástupce sousední vesnice - Lukové, což bude pro komunikaci s rodiči
velký přínos. Školská rada se schází 2x 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

„Chci vám říci básničku“ – představení prvních úspěchů
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Práce účastnic vánočního kurzu

Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce nebyla podána přihláška ke studiu na víceletém
gymnáziu.
V 9. ročníku bylo celkem 13 žáků a z 8. ročníku vycházel 1 žák. Pět žáků bylo
přijato ke studiu na středních odborných školách, čtyři žáci byli přijati ke studiu
na středních odborných učilištích. Všichni žáci byli přijati na školy, které měly
uvedeny na přihláškách.

Ročník

Gymnázium

SOŠ

SOU

9.

1

8

4

6. – 8.

0

0

1
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Výsledky ve výchově a vzdělávání
V tomto školním roce prospělo na konci roku s vyznamenáním 31 žáků z
1. stupně a 7 žáků z 2. stupně a prospělo 51 žáků. Neprospělo 9 žáků, z toho 2
žáci postupují do vyššího ročníku v souladu se zákonem. Opravnou zkoušku
vykonávalo 6 žáků. Opravnou zkoušku vykonali 3 žáci, 3 žáci neuspěli. Dva žáci
budou opakovat ročník. Dva žáci již nepokračují v plnění školní docházky a
ukončili základní devítiletou docházku v nižším ročníku ( jeden po neúspěšné
opravné zkoušce a druhý bez opravné zkoušky – více nedostatečných ).
Počet žáků, kteří byli ohodnoceni sníženou známkou z chování za závažné
kázeňské nedostatky, zůstává v posledních letech stejný. Z méně závažných patří
mezi nejčastější kázeňské problémy zapomínání pomůcek na vyučování včetně
domácích úkolů, vyrušování při vyučování a
neplnění povinností, ze
závažnějších pak jsou to hrubé chování ke spolužákům, krádeže a neomluvené
hodiny. Ke snížení známky z chování bohužel dochází u stále mladších žáků.
6 žáků 9. ročníku bylo na konci školního roku odměněno pochvalou ředitelky
školy za vzornou reprezentaci školy v průběhu školní docházky.

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
1
1
3

1
1
2
-

1
1
3
4
-

-

1
1
-

1
2

-

1
1
-

- - 2 - 1 1

6.
7.

1
6

1
-

-

1
2

3
-

2 - - 1 - 1 3

2
-

4
2

-

-

2
2

8.

-

2

1

3

4

-

9.

1

-

1

1

celkem

14

7

11

7

- - 1
- - 2
1 2

2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

-

Pochvaly

-

2
6
-

10 - 7
6 - 4
2
2 1
4 10 3
2
- 4

-

1
-

5
3

2 6
- 2

-

1

- -

2

3

3 -

-

3

-

-

-

-

4

- -

- -

1

1

1 -

-

-

-

1

-

-

- 7

9

1

6

8

13

0

7

2

9

32

18 35

6

6

- 74 -

1

-

1

Přehled prospěchu žáků podle tříd za 1. pololetí
Ročník

Třídní učitel

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

Andrea Capíková
Mgr. Milena Černohousová
Mgr. Jarmila Chmelařová
Mgr. Jarmila Chmelařová
Mgr. Milena Černohousová
Mgr. Dagmar Habrmanová
Mgr. Petr Foldyna
Mgr. Tomáš Starý
Mgr. Lenka Čápová

celkem

Počet žáků

Vyznamenání Pr Prospěl

Neprospěl

12
10
6
11
7
14
12
12
12

12
10
5
7
3
3
2
0
5

0
0
1
3
4
9
10
9
7

0
0
0
1
0
2
0
3
0

96

47

43

6

Průměrný
prospěch

1,071
1,113
1,148
1,418
1,524
1,786
1,969
2,123
1,676

Přehled prospěchu žáků podle tříd za 2. pololetí
Ročník

Třídní učitel

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

Andrea Capíková
Mgr. Milena Černohousová
Mgr. Jarmila Chmelařová
Mgr. Jarmila Chmelařová
Mgr. Milena Černohousová
Mgr. Dagmar Habrmanová
Mgr. Petr Foldyna
Mgr. Tomáš Starý
Mgr. Lenka Čápová

celkem

Počet žáků

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

11
11
6
10
7
14
14
12
13

11
8
4
5
3
2
1
1
3

0
3
2
4
4
10
13
9
9

0
0
0
1
0
2
0
2
1

98

38

54

6

Průměrný
prospěch

1,130
1,170
1,352
1,530
1,635
2,013
1,915
1,990
1,724

Přehled absence žáků podle tříd za obě pololetí
Ročník

Třídní učitel

1.

Andrea Capíková

2.

Mgr. Milena Černohousová

3.
4.
5.

Mgr. Jarmila Chmelařová
Mgr. Jarmila Chmelařová
Mgr. Milena Černohousová

6.

Mgr. Dagmar Habrmanová

7.
8.

Mgr. Petr Foldyna
Mgr. Tomáš Starý

9.

Mgr. Lenka Čápová

Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin na žáka

27,08
30,70
12,00
45,09
33,86
39,86
43,58
47,17
39,58

31,91
50,00
38,33
56,30
47,29
67,79
49,29
66,33
62,92

----------

--0,17
-----0,54

K začátku školního roku byli 2 žáci vedeni jako integrovaní. Vyučující méně
úspěšných žáků pracovali dle návrhů pedagogicko-psychologické poradny.
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Společné ukončení školního roku před budovou školy

Slavnostní rozloučení se školním rokem – předání zlatých vyznamenání žákům 9. ročníku
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Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce bylo připraveno pro naše žáky mnoho školních i
mimoškolních aktivit. Školní celodenní projekty, projektové vyučování,
vánoční a velikonoční jarmark, zájmové kroužky, exkurze, sportovní turnaje,
návštěvy divadelních představení v Pardubicích. Již tradičně proběhlo i
nocování ve škole.
Do vyučování jsme zařazovali mnoho sociálních her, relaxačních technik, hry
na posílení sebevědomí, sebepojetí, komunikační hry a další.
Na 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 školky.
Učitelé žákům naslouchali, snažili se rozpoznat jakékoli změny v jejich
chování a ty následně s žáky, popřípadě jejich rodiči řešit. Závažnější změny
ve školním prospěchu či v chování řešila následně na doporučení školy PPP.
V 5. ročníku proběhl Preventivní program - Krok za krokem, který se věnoval
podpoře zdravých sociálních vztahů ve třídě a prevenci sociálně patologických
jevů konkrétně šikaně. Bylo zjištěno, že interakce mezi žáky ve třídě jsou
dobré.
V 6. ročníku proběhl Interaktivní program pro ZŠ - Adaptační. Cílem
programu bylo vzájemné poznání se a navázání dobré spolupráce v nově
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vzniklém kolektivu. Na doporučení PPP navazoval interaktivní program
Vrstevnický, který se zaměřoval na spolupráci mezi jednotlivými žáky a celým
třídním kolektivem.
V 7. ročníku proběhl Interaktivní program SORAD, proběhlo sociometrické
šetření pomocí dotazníků SO-RA-D a B3 ke zmapování stávajících vztahů ve
třídě. Závěry sociometrického šetření ukázaly na narušené vztahy ve třídním
kolektivu, problematická je spolupráce a tolerance ve třídě. Na doporučení
PPP následně proběhl interaktivní program Vrstevnický, zaměřený na rozvoj
spolupráce a komunikace mezi spolužáky a dále Interaktivní program pro ZŠ Šikana. Se třídou je i nadále nutné aktivně pracovat a zařazovat společné
aktivity, které budou zajišťovat bezpečné prostředí.
Dále jsme sledovali případné výukové a výchovné obtíže žáků a řešili
následně s výchovným poradcem a rodiči. V nově vytvořené 6. třídě jsme
zařazovali více aktivit na stmelování kolektivu a metodik prevence zde
provedl sociometrické šetření, jehož výsledky předal výchovnému poradci a
třídnímu učiteli a je k nahlédnutí u metodika prevence.
Rozšířila se i spolupráce s některými zastupiteli obce, se kterými jsme vedli
diskuzi nad problémovým chováním našich žáků mimo školní vyučování a
jejich případné řešení.
V červnu proběhl projekt „Moderní je nekouřit“, který připravili pro spolužáky
na 1. stupni žáci 9. ročníku. Pokoušíme se tak preventivně působit v oblasti
zneužívání návykových látek.
Jednotlivé případy náznaků šikany, či svěření se žáků s ubližováním, jsme
řešili hned v jejich začátcích pečlivým prozkoumáním a vyslechnutím všech
zúčastněných svědků.
Jako problematické se nám jeví půjčování si peněž od spolužáků a jejich
následné nevracení, neboť to často vede k vyvolávání konfliktů jak na půdě
školy, tak po skončení vyučování.
O problematice budou rodiče informování na nejbližších třídních schůzkách.
I nadále se budeme snažit všímat si jakýchkoli změn v chování žáků a
předávat si informace o žácích, kteří mají jakýkoli problém. Důležité pro nás
také bude jednotnost v postupech při řešení výchovných nedostatků žáků.
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Charakteristika pedagogického sboru
Počet pedagogických pracovníků
Počet pedagogických pracovníků: 9
Ředitelka
Výchovný poradce
Metodik prevence
1.st. ZŠ – 3 ped. pracovníci
2.st. ZŠ – 5 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
60 – 70 let

2
0
5
1
1

Počet mužů – 3
Počet žen – 6
Dojíždějících – 9
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Školení v lázních Jeseník

Příprava projektu Pozor, červená!
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Oslava kulatých narozenin
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Oslava kulatých narozenin
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Praxe pedagogických pracovníků
0 – 10 let
11 – 15 let
16 – 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let

2
1
2
3
1

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
Pedagogika
ŠVP
VV
EVVO
Prevence
ICT
Řízení školy
1. pomoc
Finance
Školní kuchyň

MŠ
1
4
3
2
3
4
-

ŠD
1
3
3
2
3
4
-

1. st.
1
3
3
3
3
4
-

2. st.
1
9
3
3
4
4
2/ EU
-

ostatní
5
4

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme se
zapojili do projektu „Rozumíme penězům“. Učitelé matematiky se v průběhu
dvou let zúčastnili několika třídenních seminářů. Na závěr projektu proběhl
celodenní seminář, kterého se zúčastnili všichni členové pedagogického sboru.
Učitelé matematiky získali osvědčení o absolvování kurzu v rámci projektu
„Rozumíme penězům“.

Aprobovanost výuky
Všichni vyučující, kromě jedné učitelky 1. stupně, měli magisterské
vysokoškolské vzdělání pedagogického směru.
Učitelství 1. stupně – 2 pedagogové
Učitelství 6. – 9. ročník – 1 pedagog
Učitelství 5. – 12. ročník – 4 pedagogové
ŠD – splněna kvalifikace

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. 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 nemocnost zasáhla pouze dvakrát. První delší
onemocnění učitelky na 1. stupni bylo řešeno zástupem. Kratší nemoci byly
řešeny suplováním. Na 1. stupni většinou zastupovala ředitelka školy z důvodu
návaznosti jednotlivých hodin. Onemocnění na 2. stupni bylo řešeno
suplováním.

Personální zabezpečení činnosti školy
Škola má vypracovaný plán „Personalistika v letech 2005 – 2011“. 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
a vyvěšením na webových stránkách školy a ve vývěsních skříňkách.
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Kontrolní činnost
činnost
V tomto školním roce nebyla provedena inspekce ČŠI.
Kontrola v oblasti hygieny nezjistila v žádném sledovaném úseku závady.
Kontrola z oblasti BOZP a PO neshledala závady. Závada z minulého roku –
shnilá okna - byla díky zateplení školy odstraněna. Ve škole proběhlo měření,
které zjistilo, že osvětlovací tělesa zatím vydávají svítivost odpovídající
vyhláškám. Ostatní drobnější závady byly odstraněny průběžně během školního
roku.
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 třech místnostech
v 1. patře druhé budovy. Mateřskou školu tvoří: třída – jídelna, herna, ložnice.
V tomto školním roce pracovala podle školního vzdělávacího programu
„ Školka pohody“, který je vytvořen podle Rámcového programu.
Mateřskou školu navštěvovalo celkem 28 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. V měsíci
červnu byla na žádost školy a obce navýšena kapacita mateřské školy a
v průběhu prázdnin byla vybudována nová třída a upraveno sociální zařízení.

Aktivity a úspěchy
V září navštívila mateřskou školu logopedka, která doporučila rodičům
některých dětí návštěvu logopedické poradny a navrhla další spolupráci.

V rámci výchovně-vzdělávacích aktivit jsme se v průběhu roku:
 Zapojili do projektu s ekologickou a environmentální výchovou –
MRKVIČKA
 V oblasti vzájemné spolupráce jsme se účastnili projektového dne
základní školy – „Vánoční kouzlo“ a „Hody, hody doprovody“
 Malování vánočních přání do Norska – pomoc méně šťastným dětem
 Výtvarná soutěž – „Schauma školkám“
 V rámci bezpečné cesty do školy jsme se zapojili do projektu
„Bezpečná školka“. Pro školu jsme získali magnetickou desku
s dopravní tématikou.
K doplnění výchovně vzdělávacích aktivit děti navštěvovaly vybrané televizní
pořady – Kouzelná školka, videoprogramy – věnované úrazům.
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Práce zaslaná do soutěže „Schauma školkám“

Děti se zúčastnily soutěže pořádané základní školou:
 Soutěž ve sběru papíru
V průběhu roku se děti vydaly samostatně i společně s žáky 1. a 2. třídy do
Lanškrouna na tato divadelní představení:







„Kuk a Cuk“
„Honza a čert“
„Legenda o hvězdě“
„O kouzelné jehle“
„Myšáci jsou rošťáci“
„Popelka“

Děti měly možnost zhlédnout představení divadélka v mateřské škole s
názvem
 „O ledové královně“
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Pohled na malé diváky

Společně s žáky základní školy jsme navštívili výchovně - vzdělávací
programy:
 třicetiletá válka – vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni
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V říjnu děti navštívily solnou jeskyni, pobyt v ní si naplno užily.
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Podzim byl ve znamení pouštění draků na školní zahradě. Mezi děti zavítal i
spisovatel a malíř Adolf Dudek, který děti zábavnou formou seznámil se
vznikem knihy pro děti .

Pouštění draků

Beseda se spisovatelem
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V prosinci navštívil děti tradičně Mikuláš a anděl. Každé dítě jim zazpívalo
pěknou písničku a za svou snahu dostalo od anděla sladkou odměnu. I když
čert zůstal za dveřmi, neobešlo se setkání bez několika slziček.

Čert a Mikuláš v mateřské škole

V prosinci proběhla vánoční besídka pro rodiče. Nejdříve se děti svým
rodičům a prarodičům předvedly s kulturním programem a pak společně tvořili
vánoční přáníčko. Každý rodič dostal míček, ten položil k přáníčku, které ho
nejvíce zaujalo. Po vyhodnocení – sečtení míčků a předání cen, následovalo
očekávané rozbalování dárečků. Děti měly pod stromečkem nejen hračky, ale i
spoustu zajímavých didaktických her a pomůcek. Nejvíce všechny zaujal
padák, a tak si jej v herně hned vyzkoušely. Naše děti nezapomněly v tomto
vánočním období ani na zvířátka a připravily jim vánoční strom ověšený
„dobrůtkami“. Od poloviny prosince děti připravovaly výrobky na tradiční
vánoční výstavu.
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Vánoční výstava
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V průběhu roku proběhly návštěvy budoucích prvňáčků ve škole, při kterých
měly děti možnost v některých částech hodiny se aktivně zapojit do
vyučování. Prvňáčci zase navštívili mateřskou školu.

V lednu proběhl pro předškolní děti zápis do 1. třídy. Děti procházely
v učebně 1. třídy okružní cestu, na které plnily spoustu úkolů souvisejících se
zjišťováním školní zralosti. Všechny děti byly přijaty do 1. třídy.
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V únoru byla velká zima, a tak se děti vydaly ke krmelci, aby pomohly
zvířátkům.

V únoru proběhl tradiční karneval. Masky mezi sebou soutěžily a nakonec si
zatančily.
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V březnu proběhl projektový den Pozor, červená! Děti si vyprávěly o
dopravních autech, značkách a za pěkného počasí projížděly trasu na „silnici“
před školou. Zde měly připraveny různé úkoly a při cestě je plnily.
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Koncem března začaly děti dojíždět do plaveckého bazénu v Lanškouně, kde
se seznamovaly s vodou. Návštěvu bazénu jsme zařadili na základě dobrých
zkušeností z předchozích let.
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V dubnu připravovaly děti výrobky na velikonoční výstavu.
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Koncem dubna čekalo děti mateřské školy a prvňáčky společné nocování ve
škole. Nejprve si děti vybarvily a pojmenovaly čarodějnici a pak při plnění
úkolů získávaly záplaty na její šaty. Protože odpoledne začalo silně pršet,
probíhaly všechny úkoly ve škole a místo párků opékaných nad ohněm měly
děti párky opékané na pánvičce. Po malé diskotéce v pyžamech se děti
odebraly do spacích pytlů a postupně usínaly.
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Na výlet se děti vydaly do pohádkového lesa k paní Kozákové. Pro děti byl
připraven pohádkový les se všemi pohádkovými bytostmi a malé pohoštění.
Na konci cesty si děti vyzkoušely své síly na různých atrakcích. Výlet byl
časově zpracován tak, aby se ho mohly zúčastnit všechny děti.
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V červnu oslavily děti svůj svátek hned dvakrát, poprvé 1. června pro ně paní
učitelky mateřské školy připravily sportovní den, na konci června proběhl
tradiční Den dětí, který pořádali žáci 9. ročníku, s různými hrami a soutěžemi
o ceny.
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K uvolnění a relaxaci využívaly děti školní zahradu a školní hřiště, za
nepříznivého počasí malou tělocvičnu s rehabilitačními míči a horolezeckou
zdí, molitanovou stavebnici ve školní družině.
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Na konci června se děti rozloučily s předškoláky. Ti obdrželi upomínkový list
a drobné dárky.

O prázdninách navštěvovalo mateřskou školu v průměru 6 dětí. Děti využívaly
vybavení školy k rehabilitačním a sportovním aktivitám.
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Spolupráce s rodiči
V měsíci prosinci proběhlo informativní odpoledne spojené s vánočním
posezením. Děti předvedly rodičům kulturní program a pak společně s rodiči
vytvářeli sněhuláky. Během soutěží se jednotlivé práce bodovaly. Po vyhlášení
nejhezčích sněhuláků i vítězů soutěží následovalo rozdávání dárečků. Děti
dostaly pod stromeček hromadu nových hraček, které doplnily vybavení školy
– houpadla, padák, stavebnice, panenky, kočárky a další.
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Kroužky
V tomto školním roce úspěšně pracovaly dva kroužky, které vedly paní
učitelky.
 Pohybový kroužek Motýlci – paní učitelka Marcela Jansová
 Kroužek dovednostní Šikulky – paní učitelka Dana Šípková, DiS.
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Charakteristika pedagogického sboru
Přehled pedagogických pracovníků:
2 kvalifikované paní učitelky
do 30 let – 0
30 – 40 let – 2

Rozdělení pedagogů dle délky praxe
0 – 10 let – 1
10 – 20 let – 1
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.

Materiální oblast
Díky sponzorskému daru jsme získali papírový materiál pro výtvarné a
pracovní činnosti. Vzhledem k rostoucímu zájmu rodičů o umístění dětí
v mateřské škole byla dokoupena nová lehátka, matrace, přikrývky s polštářky
a nové povlečení. Byly dokoupeny didaktické hračky a pomůcky dle
požadavků učitelek mateřské školy. Během prázdnin získala nová třída
mateřské školy novou skříňovou sestavu od nejmenovaného dárce. Škola
zakoupila ve stejném provedení kuchyňku, koberec, stoly a židle. Do nově
vybudované šatny byly dokoupeny nové šatní skříně. Po úpravách v přípravně
jídel získala nově otevřená třída mateřské školy výdejní okénko pro výdej
jídla, byly dokoupeny talíře, misky, hrníčky a příbory.
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Pohled na vánoční nadílku

Vybavení třídy – „Sluníček“
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Nová šatna pro děti

Nově otevřená třída pro „Sluníčka“
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