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Byly zakoupeny hry, venkovní hry a stavebnice. Žáci mohou využívat počítač
k procvičování učiva formou výukových programů. K odpočinkové činnosti
slouží dětem koutek s molitanovým rohem. Na školním hřišti mohou žáci
kromě stávajících dřevěných prvků, lanových prvků a venkovní hrazdy
využívat dva dřevěné stoly se zásuvkami.
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Pitný režim
Žáci dostávají v rámci státem dotovaného projektu každý týden mléko. 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
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 výchovy ke zdraví a k občanství, 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. až 9.
ročníku možnost navštívit střední školy a seznámit se s prostředím, obory
studia a některé aktivity si i vyzkoušet.
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Režim dne
Rozvrh na 1. stupni vychází z požadavků třídních učitelek s ohledem na
potřeby dětí. V rámci miniprojektů, vzájemných společných aktivit 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.

Materiální vybavení pomůckami
Škola pravidelně doplňuje učebnice. Pro výuku zeměpisu, přírodopisu,
matematiky, českého jazyka, informatiky, 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, dopravní výchovy, tělesné
výchovy, hudební výchovy a zeměpisu. Do hodin tělesné výchovy byly
zakoupeny nové míče. Byly pořízeny 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. 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.
Vzhledem k úpravě učebny fyziky, chemie a přírodopisu byl zakoupen
učitelský stůl pro pokusy z fyziky, položeno nové lino, provedeny rozvody el.
energie a vody, vyměněny obklady, pořízeno umývadlo s keramickou nohou
a zakoupeny nové lavice se židlemi. V příštím roce počítáme s nákupem skříní
a stolem pro chemické pokusy. V průběhu prázdnin byla provedena úprava
cvičné kuchyně, byly odstraněny sololitové desky na kuchyňských linkách a
vzniklý i okolní prostor byl obložen, rovněž byla obložena umývadla.
K online procvičování učiva byly zakoupeny licence – „Proškoly“ a za
projekt „Domino“ jsme získali roční licenci – „DRILL and SKILL“. Od
státního zemědělského intervenčního fondu jsme získali dvě sady pro realizaci
zdravé výživy pod názvem Pospolu u stolu.
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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 novými prolézačkami a houpačkami
 Instalace nových hracích prvků
 Nákup písku do pískoviště
 Položení linolea v učebně fyziky, chemie a přírodopisu
 Výměna obkladů v učebně fyziky, chemie a přírodopisu
 Vybavení informačního centra encyklopediemi, odbornými knihami a
výukovými obrazy
 Výměna obkladů ve cvičné kuchyni
 Nákup koberců do tříd
 Úprava hřiště
 Výměna zářivek v učebnách a v jídelně bílého pavilonu
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Postupná modernizace učebny fyziky, chemie a přírodopisu
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Nátěr šaten a snížení odkládacích polic v šatnách
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Nové obklady ve cvičné kuchyni
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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,
drobné upomínkové předměty.
 Spolupráce s církví – „Tříkrálová sbírka“.
 Spolupráce s hnutím „Na vlastních nohou“ – malování vánočních přání.

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 a třebovské školy

Spolupráce s obecním úřadem
V oblasti kulturní – zajištění programu pro:
 vítání občánků
 schůze důchodců
 účast ředitelky školy na zasedání zastupitelstva
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Vystoupení žáků na vítání občánků

Vystoupení na schůzi důchodců
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Vystoupení na schůzi důchodců

Návštěva u místních hasičů
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Tříkrálová sbírka

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
 Vánoční koncert
 „Slavnost slabikáře“ – nahlédnutí rodičů žáků 1. ročníku do výuky,
porovnání výsledků školního snažení
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 Pořádání kurzů pro dospělé – zaměřeno především na výrobu předmětů
pro zkrášlení domova

První den ve škole

Slavnost slabikáře
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Slavnost slabikáře
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Poznáváme práci našich rodičů
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Účast rodičů a prarodičů na výstavách
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Účast rodičů na koncertech

Školní akademie
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Spolupráce s bývalými žáky

Návštěva školy během výstav
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Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce nebyla podána přihláška ke studiu na víceletém
gymnáziu. V 9. ročníku bylo celkem 10 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

8

2

6. – 8.

0

0

4

Výsledky vzdělávání podle cílů stanovených v ŠVP a cílů
stanovených pro vzdělávání
Celoroční plán práce byl splněn v celém rozsahu, navíc byl v průběhu školního
roku několikrát doplňován o další aktivity, které vyplývaly z chodu školy a z
nabízených možností. Celý školní rok byl velice náročný, protože na všech
aktivitách se podíleli pouze tři pedagogové, kteří museli zvládat daleko více akcí
v přepočtu na jednu osobu, než je na větších školách. I přes toto znevýhodnění se
nám dařilo držet krok s městskými školami a připravovat pro děti pestrý a
zajímavý program v souladu s celoročním plánem. Hlavní úkoly školy ve
vzdělávací oblasti byly plněny v souladu se vzdělávacími programy (ZŠ, MŠ,
ŠD). Nadále byly rozvíjeny oblasti, které byly ve škole úspěšné a fungující
(sportovní dny, dodržování tradic) a současně byly vkládány nové prvky s cílem
zkvalitnit výuku (projektové dny, příprava dětí na soutěže, účast v
matematických soutěžích, zapojení se do celostátních projektů aj.). Průběh
vzdělávání byl hodnocen na základě hospitační činnosti, ve které došlo ke
zmapování práce jednotlivých učitelů. Hospitace byly také prováděny s cílem
zjišťovat vzdělávací potřeby učitelů a plánovat jejich profesní rozvoj, kontrolovat
přístup k žákům a komunikaci s nimi a v neposlední řadě kontrolovat dodržování
tematických plánů. Kromě hospitací byly prováděny pravidelné návštěvy ve
vyučování mezi pedagogy navzájem. Škola svým rozsahem a organizací tento
způsob náslechů běžně umožňuje, a tak mezi pedagogy neustále dochází ke
sdílení znalostí, dovedností či zkušeností. Stávající pedagogický sbor je již
propojeným týmem, který usiluje o společné cíle a hledá stále účinnější způsoby,
jak je naplňovat.
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Výsledky vzdělávání
V tomto školním roce prospělo na konci roku s vyznamenáním 47 žáků
z 1. stupně a 18 žáků z 2. stupně a prospělo 65 žáků.
K závažnějším kázeňským problémům patřila neomluvená absence ve vyučování
ve dvou případech. Z méně závažných patří mezi nejčastější kázeňské problémy
zapomínání pomůcek na vyučování, vyrušování při vyučování a neplnění
povinností, ze závažnějších pak hrubé chování ke spolužákům a krádeže.
Devět žáků bylo na konci školního roku odměněno pochvalou ředitelky školy za
vzornou reprezentaci školy v průběhu školní docházky nebo pomoc při vedení
tanečního kroužku.
I. pololetí 2017/18
Počet
Třída

Z toho hodnocení

Průměrný

Absence žáka

žáků

V

P

N

prospěch omluv.

1

14

13

1

-

1,102

28,64

8,57

2

15

13

1

1

1,267

35,60

4,53

3

17

9

8

-

1,438

62,41

1,12

4

14

6

8

-

1,586

39,71

0,36

5

14

8

6

-

1,461

64,07

0,07

6

21

8

11

2

1,796

56,10

0,10

7

14

3

9

2

1,929

44,93

0,14

8

17

7

6

4

1,971

53,65

-

9

10

3

7

-

1,969

91,90

-

neomluv.

V - vyznamenání, P - prospěl, N - neprospěl
II. pololetí
2017/18
Počet
Třída

Z toho hodnocení

Průměrný

Absence žáka

žáků

V

P

N

prospěch omluv.

1

14

13

1

-

1,133

33,93

0,57

2

15

13

1

1

1,292

29,20

1,13

3

17

9

8

-

1,477

51,06

-

4

14

7

7

-

1,557

42,00

1,79

5

14

6

8

-

1,630

74,21

0,71

6

22

10

11

1

1,775

48,55

4,36

7

14

5

9

-

1,807

49,57

-

8

16

5

11

-

1,852

98,19

-

9

10

4

6

-

1,956

116,40

-
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neomluv.

Přehled kázeňských opatření (po čtvrtletí) a snížených známek (v pololetích)
I.
tř. nTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3
3
1
3
1
3

dTU

1
3
1

9.
∑

14

5

II.

dŘŠ 2 3 pTU
6
6
3
7
2

pŘŠ

nTU

dTU

1

2
1
2

1

3
1

1
1

1

1

26

5

III.

dŘŠ 2 3 pTU
1
1 1
1
1
4
1

14
7
3
4
4
11
2

8

6

2 2

pŘŠ

nTU

dTU

pŘŠ

2
4
1

2
6

3

1

1

46

15

7

nTU

9
2
6

2
3
3
1
4

IV.

dŘŠ 2 3 pTU

2

25

dTU
1

2
2
2
1
1

3

8

5

1

dŘŠ 2 3 pTU pŘŠ
9
7
2
6
6
10
5
5

1

1

2

3

4 1

52

4

2
1
1
1

4

2 1

nTU - napomenutí třídního učitele, dTU - důtka třídního učitele
nŘS - napomenutí ředitele, dŘŠ - důtka ředitele
2,3 - z chování
pTU - pochvala třídního učitele, pŘŠ - pochvala ředitele

V průběhu školního roku bylo vedeno 9 žáků s podpůrným opatřením stupně 1, 5
žáků s podpůrným opatřením stupně 2 a 5 žáků s podpůrným opatřením stupně 3.
Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo celkem 6 žáků. Vyučující méně
úspěšných žáků pracovali dle návrhů pedagogicko-psychologické poradny.

Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2017/2018 bylo připraveno pro naše žáky mnoho školních i
mimoškolních aktivit. Školní projekty, projektové vyučování, vánoční výstava
a koncert v kostele, velikonoční jarmark, zájmové kroužky, klubíky. Jezdili
jsme na exkurze, divadelní předplatné a školní výlety. Žáci se zúčastnili
několika sportovních turnajů, soutěže ve finanční matematice, soutěže
Microtela, soutěže Právo pro každého. Již tradičně proběhlo i nocování ve
škole. Uskutečnila se také již tradiční školní akademie pro rodiče a přátelé
školy.
Do vyučování třídní učitelé zařazovali mnoho sociálních her, relaxačních
technik, hry na posílení sebevědomí, sebepojetí, komunikační hry a další.
V případě potřeby hovořili učitelé o vzniklých problémech se žáky na
třídnických hodinách.
V celoročním projektu „Nejmladší společně s nejstaršími“ pomáhali žáci 9.
ročníku svým nejmladším spolužákům z 1. třídy s jejich přechodem z mateřské
školky a nelehkou adaptací na školní prostředí.
Učitelé žákům i rodičům naslouchali, snažili se rozpoznat jakékoli změny
v chování dětí a ty následně s žáky, popřípadě jejich rodiči řešit. Závažnější
změny ve školním prospěchu či v chování řešila následně na doporučení školy
PPP.
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Dále jsme sledovali případné výukové a výchovné obtíže žáků a třídní učitelé
je řešili následně s metodikem prevence, výchovným poradcem, ředitelkou
školy a rodiči. V nově vytvořené 6. třídě jsme zařazovali více aktivit na
stmelování kolektivu. Při výskytu nevhodného chování mezi žáky byl
objednán preventivní program u SVP Mimóza.
Vedli jsme diskuzi nad problémovým chováním našich žáků mimo školní
vyučování, zejména na autobusových zastávkách a hledali jsme jejich případná
řešení i v spolupráci s Policí ČR. V letošním školním roce se největším
problémem jevila včas neomlouvaná absence. I když třídní učitelé dbají na
včasnou a pravidelnou kontrolu docházky svých žáků, aby se předešlo
záškoláctví, komunikace s některými rodiči problémových žáků vázne. Ve
dvou případech byly řešeny neomluvené hodiny žáků jako záškoláctví a pro
nespolupráci s rodinou předány k šetření OSPOD. V řešení záškoláctví se jeví
jako velmi negativní nespolupráce některých dětských lékařů.
V současné době v naší škole převažují žáci majoritní společnosti. Mezi žáky z
minoritních etnik se na naší škole můžeme setkat s Romy. Problémy se
zvýšenou senzitivitou ve vnímání žáků ohledně rozdílného etnika či vyznání
zaznamenáváme spíše ojediněle.
Jednotlivé případy náznaků šikany, či svěření se žáků s ubližováním, jsme
řešili hned v jejich začátcích pečlivým prozkoumáním a vyslechnutím všech
zúčastněných stran a svědků. Informace byly předány rodičům. Škola se
zapojila do projektu NTB, „Nenech to být“, žáci mohou anonymně nahlásit
jakýkoli problém svůj, či svého kamaráda.
Metodik prevence se zúčastnil porady metodiků prevence v Ústí nad Orlicí,
zúčastnil se školení na téma: Jednání s verbálním agresorem, Šikana,
workshopu Učitel koučem, porady zástupců škol a Ospod v Lanškrouně,
všichni učitelé byli proškoleni na školení 1. pomoci.
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.
Nadále se nám daří udržet v naší škole přátelské vztahy a rodinné prostředí.
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Slavnostní ukončení spolupráce nejstarších s nejmladšími

Návštěva bývalé třídní učitelky
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Rozloučení třídy se spolužákem

Spolupráce nejstarších s nejmladšími
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Společné hokejové fandění

Společné úsilí žáků, pedagogů a nepedagogů
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Slavnostní ukončení spolupráce nejstarších s nejmladšími

Spolupráce s dětmi předškolního věku
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Společné ukončení školního roku a předání odměn před budovou školy

Rozloučení s deváťáky
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Charakteristika pedagogického sboru
Počet pedagogických pracovníků
Počet pedagogických pracovníků: 11
Ředitelka
Výchovný poradce
Metodik prevence
1.st. ZŠ – 5 ped. pracovníků
2.st. ZŠ – 6 ped. pracovníků
Vychovatelé – 2 pracovníci

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

1
4
0
6

Počet mužů – 1
Počet žen – 10
Dojíždějících – 11

Praxe pedagogických pracovníků
0 – 5 let
5 – 10 let
10 – 15 let
15 – 20 let
20 – 25 let
25 – 30 let
30 let a více

1
1
2
1
1
4
1
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Společná školení

Rozloučení s paní uklízečkou
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Návštěva bývalých spolupracovníků

Společné vystoupení na školní akademii
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Foto před projektovým dnem

Návštěva bývalých kolegyň a kolegyň na mateřské dovolené
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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.
ŠVP

Management

Výchovně –vzdělávací
oblast a pedagogika

EVVO

Prevence

Integrace

Jazyky

Stáž

-

6

1

-

3

2

-

3

-

-

11

5

19

8

-

-

-

-

1

-

2

1

-

-

Ředitelka
Účetní – ved.
jídelny

-

8

3

-

4

-

-

1

-

8

-

1

-

-

-

Školní jídelna

-

6

-

-

-

-

-

Mateřská
škola
Základní
škola
Školní
družina

-

Aprobovanost výuky
Většina vyučujících pracovala na celý úvazek, jedna paní učitelka na 1. stupni
měla zkrácený úvazek. Jedna paní učitelka na 1. stupni studovala Pedagogickou
fakultu Olomouc, jedna paní učitelka 1. stupně má vysokoškolské vzdělání
nepedagogického směru a jedna nedokončené magisterské vzdělání
pedagogického směru, jedna paní učitelka 2. stupně má vysokoškolské vzdělání
nepedagogického směru a doplňující pedagogické studium. Ostatní učitelé mají
magisterské vzdělání pedagogického směru.
Učitelství 1. stupně – 2 pedagogové
Učitelství 6. – 9. ročník (5. – 12. ročník) – 5 pedagogů
ŠD – splněna kvalifikace
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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 vytvořili v rámci projektu „Naše moderní škola“. Po kontrole všech
digitálních učebních materiálů - 300 kusů a zveřejnění na www stránkách
hodnotím práci pedagogů jako velmi dobrou. Zkušenosti, které pedagogové
získali v rámci projektu „Dotkněme se budoucnosti“, využívali při práci
v hodinách na závěr školního roku. Vztahy mezi vyučujícími a žáky byly na
přátelské úrovni. Na provozních poradách byly řešeny otázky jednotného
zapisování zapomínání pomůcek a žákovských knížek.

Nemocnost
V průběhu školního roku jsme operativně řešili několik krátkodobých absencí
z důvodu nemoci pracovníka nebo jeho dítěte.

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
Kontrola z oblasti BOZP a PO neshledala závady. Kontrola z Hygienické
stanice v Pardubicích rovněž neshledala nedostatky. Výsledky dalších kontrol –
revize zabezpečovacího zařízení, revize el. 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 dvou místnostech
v 1. patře barevné budovy. Po delší době máme místo dvou oddělení pouze
jedno oddělení. Sociální zařízení je po rekonstrukci a má sprchový kout. V
tomto školním roce pracovala podle školního vzdělávacího programu
„Kouzelná školka“, který je vytvořen podle Rámcového programu.
Mateřskou školu navštěvovalo celkem 26 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 – „Bílé 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“.
 Celoroční projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – ve
spolupráci s Obcí sokolskou
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:
 „Sůl nad zlato“
 „Zimní pohádka“
 „Kouzelnické představení pana Kožíška“
Hudební představení, které se uskutečnilo ve škole:
 „Příběhy kočky Micky“
 „Večerníčkový karneval“
Společně s žáky základní školy jsme navštívili výchovně - vzdělávací
programy:
 „Vánoční zámek“ – výlet a zámek Karlova Koruna
 Lyžařský výcvik – pro nepříznivé podmínky neuskutečněn
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Na úvod nového školního roku jsme se již tradičně vydali do Žichlínku na
družstevní slavnosti. I když pršelo, nám to nevadilo a zúčastnili jsme se všech
atrakcí, které pro nás členové družstva připravili.
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První den jsme mezi sebou přivítali nové kamarády, kteří obdrželi malý dárek
na památku.
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Na začátku září jsme sklidili ze záhonků dýně a mrkvičku, kterou jsme na jaře
zaseli. Místo dýní jsme vysadili jahody.

Začátkem října jsme se vydali k rybníčku, abychom si nasbírali kaštany a
žaludy pro naše podzimní tvoření.
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Pro své kamarády připravili předškoláci dramatizaci pohádky „Boudo budko“,
která se všem líbila.

Ani letos nechyběla tradiční Drakiáda. Nejprve jsme společně s rodiči soutěžili
a pak jsme se pokoušeli dostat své dráčky na oblohu.
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Na pohádku „Sůl nad zlato“ jsme se vydali do Lanškrouna v říjnu.
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V tomto školním roce jsme se přihlásili do projektu České obce sokolské „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Na začátku října jsme společně plnili
první část z pěti etap cvičení. První částí „Přirozená cvičení“ s kobylkou
Emilkou se skládala z úkolů v chůzi, běhu, skoku, plazení a lezení. Během
dalších měsíců budeme plnit „Obratnost“ s opičkou Haničkou, „Dovednosti
míče“ s ježečkem Marečkem, „Rozvíjení poznání“ s veveruškou Věruškou a
poslední část bude věnována „Netradičním činnostem“ s beruškou Danuškou.

- 144 -

- 145 -

Poznat rozdíl mezi svátkem „Dušiček“ a Halloween“ jsme se pokoušeli na
začátku listopadu.
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V listopadu jsme si vyzkoušeli pokus s bonbónky. Téma „Proměnlivé počasí“
jsme nemohli zakončit lépe. Bonbónky jsme naskládali na bílý talíř, nalili
trochu vody a už jsme se jenom dívali. Duha se nám tvořila přímo před očima.

Ve třídě máme dvě oblovky velké. Nyní se nám páreček rozrostl o tři šnečí
miminka. Sledovali jsme vajíčka, jak postupně praskala, a nyní už pozorujeme
pohyb malých šnečků v teráriu.
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Soutěž zaměřená na společnou práci dětí a rodičů byla vyhlášena pod názvem
„Duch lesa“. Na závěr soutěže byly společné práce vyhodnoceny a oceněny.
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Výtvarnou soutěž pod názvem „Zdravá a nemocná příroda Pardubického
kraje“ jsme odeslali koncem listopadu.
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První prosincový den nasněžilo a my jsme se venku radovali z první sněhové
nadílky.

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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V divadle v Lanškrouně jsme viděli představení „Zimní pohádka“.

Během prosince jsme plnili další úkoly z projektu „Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“, tentokráte 2. etapu - „Obratnost“ s opičkou Haničkou.
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V polovině prosince jsme se s mladšími žáky školy vydali na Karlovu Korunu
do Chlumce nad Cidlinou na „vánoční zámek“.
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Poslední den probíhal ve znamení vánoční nadílky a vánočních zvyků.
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Po návratu z vánočních svátků jsme se zabývali stopami, i lidskými.

V lednu tradičně myslíme na své zvířecí kamarády. I letos jsme zavítali na
kraj lesa. Každý z nás nesl nějaké pamlsky pro lesní zvířátka. Pamlsky jsme
uložili do krmelce a pozorovali stopy návštěvníků krmelce.
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Tradiční maškarní bál proběhl v měsíci únoru. Celý týden jsme soutěžili
v různých disciplínách a tancovali.
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Jak se chovat na silnici jsme si vyzkoušeli v dopravním dni. Museli jsme dbát
pokynů pana policisty, respektovat značky, dávat pozor na auta a na chodce.
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„Večerníčkový karneval“, nám zprostředkovala agentura, se kterou máme
dobré zkušenosti. Vždy si pěkně zazpíváme, zatančíme, zasoutěžíme a
nasmějeme se.
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V březnu jsme se my předškoláci 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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Koncem března jsme plnili další etapu z projektu „Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“, tentokráte 3. etapu - „Dovednosti míče“ s ježečkem
Marečkem.
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I v letošním roce jsme se podíleli svými pracemi na velikonoční výstavě,
kterou si přišli prohlédnout naši rodiče.

V dubnu začali nejstarší jezdit na plavání do Lanškrouna, kde se jim věnovali
zkušení plavčíci.
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Začátkem dubna 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.

- 163 -

Návštěva „Květinové víly“ nám zanechala spoustu kytiček. Poznávali jsme
jarní květiny na obrázcích, skládali jsme květiny z PET víček a umístili jsme je
do vystavěných zahrádek z kostek. Nejvíce nás zaujal pokus, při kterém jsme
si nejdříve vybarvili papírový květ, složili jej do poupátka a při položení na
vodní hladinu jsme sledovali, jak nám krásně rozkvetl.
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S „Kouzly kolem světa“ jsme se v Lanškrouně vydali s kouzelníkem Pavlem
Kožíškem.
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Duben se neobejde bez čarodějnic. I ve třídě jsme pracovali v duchu
čarodějnických pokusů a úkolů.
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Jarní počasí nás venku motivovalo k jarním pracím na zahrádce, zaseli jsme si
několik semínek a v průběhu dalších dnů a měsíců jsme sledovali, co se s nimi
děje.
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Koncem května jsme ukončili kurz plavání a odměnou nám byla zmrzlina.
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Začátek června byl ve znamení Dne dětí. V průběhu celého dopoledne jsme
plnili spoustu zajímavých úkolů. Odměnou za naši snahu byl ovocný nanuk.

Před koncem školního roku jsme sklidili ředkvičky, které nám vyrostly
z našich semínek.
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Koncem června jsme splnili poslední etapu z projektu „Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“ a kromě krásných medailí jsme obdrželi i
spoustu dárečků.

V červnu jsme společně se staršími kamarády ze školy vystoupili na školní
akademii.
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Poslední den v červnu byl ve znamení loučení s předškoláky, kteří byli
v rámci zábavného dopoledne pasováni na školáky. Pro vzpomínku na
mateřskou školu všichni předškoláci dostali menší upomínkové dárky.
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Spolupráce s rodiči
V měsíci říjnu proběhlo odpolední pouštění draků a plnění různých úkolů na
školní zahradě.
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V listopadu byla vyhlášena soutěž pro rodiče a děti v tvoření z přírodních
materiálů – „Duch lesa“, která byla vyhodnocena koncem října.
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Během vánočních a velikonočních výstav si mohou rodiče prohlédnout školu,
výrobky našich dětí a žáků, zakoupit výzdobu do svých domovů nebo posedět
v naší kavárničce.
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Charakteristika pedagogického sboru
Přehled pedagogických pracovníků:
2 kvalifikované paní učitelky.
20 – 30 let – 1
40 – 50 let – 1

Rozdělení pedagogů dle délky praxe
5 – 10 let – 1
20 – 25 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. V průběhu dubna a června měly paní učitelky stáže v mateřských
školách v rámci šablon. Své poznatky pak předaly ostatním pedagogickým
pracovníkům.

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, stavebnice, hry,
didaktické pomůcky, vyšívání, domeček, šablony, hudební nástroje, barvy a
další výtvarný materiál, CD s písničkami, a knihy do knihovniček. O
prázdninách byly nainstalovány další herní prvky a lavička.
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