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I ÚVOD
V souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, předkládám výroční zprávu o
činnosti školy.

V Jehnědí 29.9. 2010

Vypracovaly:
………………………….
Ivana Myšáková,
ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí
………………………………

Hana Martincová,
vedoucí učitelka MŠ
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II Informace o Základní škole a Mateřské škole Jehnědí
Zřizovatel:

Obec Jehnědí

Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres
Ústí nad Orlicí

Adresa:

Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO:

75016133

Identifikátor zařízení:

650 051 301

Ředitelka školy:

Mgr. Ivana Myšáková

Vedoucí učitelka MŠ:

Hana Martincová

Kontaktní údaje:

Tel. 465547259
e-mail: zsjehnedi@wo.cz

Součásti:

Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina

IZO 102 642 133
IZO 107 589 419
IZO 102 930 716
IZO 118 000 985

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j. 29 153/2004-21 s platností od 1.3.2005
a dodatek pro ZŠ:
č.j. 9 084/2007-21 s platností od 1.9.2007
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III Základní škola a školní družina Jehnědí
1. Informace o průběhu školního roku 2009/2010 v ZŠ a ŠD
Počty žáků
Počet žáků ZŠ:
Počet žáků školní družiny:

30 žáků
20 žáků

Provoz školní družiny:

denně od 11,30 do 15,30 hodin

Vzdělávací program ZŠ:
ŠVP:

Základní škola č.j. 16 847/96-2 (4. - 5. ročník)
„Hrát si a učit se – proč ne?“ č.j. 59/2007/K
(1.-3. ročník)
ŠVP pro školní družinu

Učební plán pro školní rok 2009/2010
Vzdělávací
program

ŠVP č.j. 59/2007/K

Základní škola č.j.
16 847/96 -2

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

9

9

8

7

7

Cizí jazyk

-

-

3

4

4

Matematika

4

5

5

5

5

Prvouka

2

2

3

-

-

Přírodověda

-

-

-

3

4

Vlastivěda

-

-

-

-

-

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Praktické
činnosti
Tělesná
výchova

1

1

1

4

4

1

1

2

-

-

1

1

2

-

-

2

2

1

2

2

Týdenní dotace

20

21

25

25

26

ŠVP
ŠVP – ve školním roce 2009/2010 začal 3. ročník pracovat podle školního
vzdělávacího programu „Hrát si a učit se – proč ne?“. I ve školním roce 2009/2010 jsme se
5

snažili vést žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Žáci byli aktivně zapojováni do
vyučovacího procesu. Paní učitelky se snažily výuku vést poutavou formou a u žáků
probouzet zájem o získávání dalších vědomostí. Žákům bylo umožněno pracovat s moderními
digitálními technologiemi (PC, fotoaparát, skener, tiskárna, kopírka, dataprojektor..).
Zjišťování nových informací pomocí internetu se pod vedením učitelek stalo běžnou praxí bez
které se výuka v dnešní době neobejde.
Ve školních projektech byla využívána týmová spolupráce nejen žáků ale také učitelů
všech vyučovacích předmětů. Paní učitelky byly většinou v roli organizátorů, žáci pak
zpracovávali zadané úkoly většinou v týmech. Nadaní žáci dostávali větší prostor pro
seberealizaci. Pro žáky se vzdělávacími problémy byly úlohy připravovány tak, aby i oni
mohli zažít pocit prospěšnosti v týmu.
Multikulturní projekt Síly a barvy života, který na naší škole probíhal ve dnech 22.6 24.6. 2010 byl zakončen prezentací žákovských prací široké veřejnosti. Dětské výtvory byly
nainstalovány před budovou školy a všichni návštěvníci této mimořádně zdařilé akce mohli
z úst žáků vyslechnout informace o vybraných zemích, mohli si prohlédnout plakáty a
ochutnat cizokrajné speciality. Účastníci akce, si mohli své znalosti o vybraných zemích
vyzkoušet na stanovištích, které si pro ně připravily děti. Jednalo se například o poznávání
písma, přiřazování potravin k jednotlivým zemím, přiřazování rostlin a zvířat
charakteristických pro určitou zemi. Veselá nálada panovala po celou dobu akce a podle
ohlasů v závěru lze soudit, že byla návštěvníky přijata velmi pozitivně.
2. Charakteristika školního roku v ZŠ Jehnědí
Škola byla organizována jako dvojtřídní. Třídnictvím třídy I byla pověřena paní učitelka
Ivana Myšáková. Třídu navštěvovalo 19 žáků 3. – 5. ročníku. Slečna učitelka Tereza Bílková
byla pověřena třídnictvím ve třídě II, kterou navštěvovalo 11 žáků 1.- 2. ročníku. Paní
učitelka Gabriela Mikulková
vyučovala ve třídě I PR, PČ a VV. PŘ a VL vyučovala ve třídě II.
Počátek školního roku (září – prosinec) se vyznačoval zvýšenou nemocností žáků. Výuka
v tomto období byla pro učitele náročná na organizaci.
V průběhu školního roku (v dubnu) odešla na mateřskou dovolenou pracovnice Jana
Svobodová, která na naší škole pracovala jako uklizečka. Na zástup byla přijata paní Věra
Sokolová.
V srpnu 2010 obhájila slečna Tereza Bílková diplomovou práci a tím úspěšně zakončila
studiu na pedagogické fakultě a získala titul Mgr.
V závěru školního roku nám učitelkám velkou radost udělali rodiče žáků 5. ročníku,
kteří nám přišli osobně poděkovat za péči o jejich děti a předali nám
děkovný dopis. Byla to moc pěkná tečka na závěr organizačně náročného školního roku.
Chování
Ve školním roce 2009/2010 nebylo uděleno žádné napomenutí ani žádná důtka třídního
učitele či ředitele školy.

Průměrný prospěch žáků
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Ročník

Průměr známek
za 1. pololetí

Průměr známek
za 2. pololetí

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

1,06
1,11
1,44
1,29
1,43

1,06
1,11
1,5
1,42
1,51

Absence
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Průměrný počet
zameškaných hodin
za 1. pololetí
59,86
47,25
30,8
79,8
28,4

Průměrný počet
zameškaných hodin
za 2. pololetí
39,43
9,75
8,5
14,2
24,3

Žák Kryštof Jureček byl po úspěšném složení přijímacích zkoušek přijat na Gymnázium
v Ústí nad Orlicí.
Zbývající žáci 5. ročníku nastoupili do 6. ročníku na ZŠ Bří Čapků v Ústí nad Orlicí (4), ZŠ
Mistra Choceňského v Chocni (2) a na První soukromou ZŠ v Hradce Králové (1).
Žákyně Lucie Mrkosová přestoupila do 4.ročníku na ZŠ Mistra Choceňského v Chocně.
Inspekce
Ve školním roce 2009/2010 provedla ČŠI hodnocení našeho školního vzdělávacího programu
„Hrát si a učit se – proč ne?“. Náš školní vzdělávací program je,podle názoru inspekce,
v souladu s RVP pro základní vzdělávání. Bylo nám pouze doporučeno zapracovat do ŠVP
mezinárodní spolupráci. Do začátku školního roku 2010/2011 jsme tak učinili.
Školská rada
Školská rada se ve školním roce 2009/2010 sešla 2x. Schválila rozpočet na rok 2009 i další
pedagogické dokumenty dané školským zákonem.
Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku ZŠ se uskutečnil 23.1. 2008 a přišlo celkem 8 dětí. Na základě rozhodnutí
pedagogicko – psychologické poradny a odborného lékaře dostalo 1 dítě odklad z důvodu
školní nezralosti.
Zájmové útvary
Stejně jako v minulém roce nabízela škola žákům čtyři zájmové útvary. Dramatická výchova
pod vedením paní učitelky Jindry Melšové byla zaměřena na práci v týmu, na získávání
komunikativních dovedností, na získávání pozitivní představě o sobě samém a tím také na
získávání sebedůvěry, sebeuspokojení a sebeúcty.
Pohybová výchova pod vedením paní učitelky Ivany Myšákové se zaměřovala na vytváření
pozitivního vztahu k pohybu vůbec. Na získávání pohybových dovedností v oblasti rytmické
gymnastiky, cvičení na nářadí a také cvičení s náčiním.
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Paní učitelka Hana Martincová byla pověřena vedením kroužku „Hra na zobcovou flétnu“.
Děti se naučily základy hry na tento hudební nástroj a své dovednosti mohly uplatnit při
mimoškolních akcích (Vítání občánků).
Informatika, pod vedením paní učitelky Gabriely Mikulkové, měla žákům 4. a 5. ročníku
ukázat další možnosti využívání počítače. Žáci se postupně naučili pracovat s programem
Microsoft Word, vytvářeli plakáty, pozvánky, zpracovávali texty z hodin ČJ. V tomto školním
roce více pracovali s internetem a osobní e-mailovou schránkou.
Seznam akcí v ZŠ Jehnědí:
Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010
Návštěva dopravního hřiště v Ústí nad Orlicí
Cyklistická akce žáků 4. ročníku za poznáváním okolních obcí
Pohádkový les
Divadelní představení Kouzelná školička
Halloween
Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš
Návštěva záchranné stanice Pasíčka
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka pro rodiče a starší spoluobčany
Návštěva Magnetcentra v Chocni
Vánoční diskotéka s přespáním ve škole
Hodina zpívání s Jaroslavem Uhlířem
Na den školákem – předškolní děti ve škole
Divadelní představení Obušku z pytle ven
Návštěva knihovny v Ústí nad Orlicí
Zimní pobyt na Šajtavě
Maškarní karneval
Pecky a fláky pro páťáky v Chocni (pro žáky 5. ročníku)
Program PPP s názvem „Krok za krokem“
Maňáskové divadlo Budka v poli, Máša a medvěd
Návštěva Muzea v Nasavrkách
Plavecký výcvik
Den země – šipkovaná s ekologicky zaměřenými úkoly
Návštěva krajského města (žáci 4.a 5. ročníku)
Návštěva záchranné stanice Pasíčka
Návštěva Muzea řemesel v Letohradě (žáci 5. ročníku – na kolech)
Turnaj malotřídních škol ve vybíjené a dalších drobných soutěžích
Zvířátkový den
Vodácký výlet z Němčic do Pardubic
Loučení s páťáky
Seznam projektů:
Projekt Všude dobře doma nejlépe (1.čtvrtletí – žáci 1.+2. ročníku)
Zdravověda – jednodenní projekt
Dopravní výchova – jednodenní projekt
Slavnost Slabikáře – tříhodinový projekt
Projekt Afrika – domov Bernadetty
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Projekt Neopouštěj staré známé pro nové (2.čtvrtletí – žáci 1.+2. ročníku)
Projekt „Školní den pro pejsky“
Dlouhodobý projekt Pasíčka
Projekt Bylo nebylo – od Adama k počítači (3. čtvrtletí – žáci 1.+5.ročníku - Keltové)
Projekt Síly a barvy života (4.čtvrtletí – žáci 1.-5.ročníku)
3. Personální obsazení v ZŠ Jehnědí
Mgr. Ivana Myšáková

-

Úvazek:
Přespočetné hodiny:

2

Tereza Bílková

-

1,0

Úvazek:
Gabriela Mikulková -

Věra Sokolová

třídní učitelka 1.+ 2. postupného ročníku

1,0
vedoucí učitelka školní družiny
příkazce účtu
pokladní
učitelka PR, PŘ, VV, PČ
osoba pověřená objednáváním knih pro děti
zajišťování informovanosti rodičů
vedení kroužku informatiky
osoba pověřená výzdobou interiéru školy

Úvazek:

Jana Svobodová

ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí
třídní učitelka 3. + 4.+ 5. postupného ročníku
vedoucí kroužku pohybové výchovy
učitelka AJ
zdravotník
osoba pověřená vedením právního subjektu
preventista školy
pracovník pověřený vedením oblasti výchovného
poradenství
pracovník pověřený vedením v oblasti BOZP
péče o vývěsku školy

0,7 vychovatelka
0,43 učitelka

-

uklizečka
osoba odpovědná za květinovou výzdobu školy
uklizečka po dobu mateřské dovolené paní Jany
Sokolové
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Ivana Myšáková
Neobvyklé metody v hodinách českého jazyka na 1. st. – chyba v hodinách češtiny
Prevence šikany, kyberšikany v podmínkách školy
Anglický jazyk pro pokročilé
prázdninové školení NAEP (zaměřené na mezinárodní spolupráci)
Tereza Bílková
Škola? V pohodě!
Aktivizující metody v literární výchově a čtení na 1. st. ZŠ
5.Změny ve vybavení v ZŠ:
ZŠ
Stiffel - Hot dots
Z. Macek - Magnetické tabule 3ks
Silcom - Slovní úlohy
- Moje první slovíčka AJ
Oldipo - Di Po jazykové háčky (spodoba)
- Di Po jazykové háčky (mě/mně)
Stiffel Desetinná čísla
- Mapa světa
- model dopravního hřiště
Terasoft –Angličtina hrou

IV Mateřská škola Jehnědí
Informace o průběhu vzdělávání ve školním roce 2009/2010 vyhovuje dětem,
pedagogům i rodičům. Tento program je obměňován podle potřeb.
Ve školním roce 2009/2010 bylo do MŠ zapsáno 28 dětí (10 chlapců a 18 dívek), 9
dětí bylo předškolních. S předškolními dětmi se pracovalo více individuelně či v
menších skupinkách. Děti byly nenásilnou formou připravovány na vstup do ZŠ. Za
tímto účelem bylo využíváno různých pomůcek a pracovních listů. Každé dítě mělo
svůj měsíční pracovní sešit Včelička, do kterého plnilo zadané úkoly a ve kterém si
rodiče mohli přečíst hodnocení pedagoga vzhledem k celé skupině. Všechny tyto děti
hrály v průběhu školního roku na zobcovou flétnu. Kroužek hry na zobcovou flétnu
vedla paní učitelka Hana Martincová. Hra na zobcovou flétnu se osvědčila již
v minulých letech nejen z hlediska hudebního, ale také jako výborný prostředek na
posílení dýchacího ústrojí dětí a jako prevence různých respiračních onemocnění. Ve
školním roce 2009/2010 hrálo i několik dětí mladších. Na konci školního roku MŠ
navštívili pracovníci ZUŠ v Chocni a několik dětí si do své školy zapsali.
Se všemi dětmi se pracovalo podle jejich individuelních potřeb. S logopedickými
pracovníky jsme spolupracovali při nápravě řeči. Do základní školy odešlo 9 dětí,
žádné nedostalo odklad školní docházky. Z tohoto počtu nastoupilo 8 dětí do ZŠ
Jehnědí a 1 dítě do ZŠ v Chocni.
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1. Charakteristika třídy – MŠ Jehnědí
Smíšená třída- jednotřídní – děti 2,5 – 6 let
K 1. září bylo do MŠ zapsáno 28 dětí. Z toho 10 chlapců a18 dívek. Děti se
Vcelku dobře adaptovaly na nové prostředí, větší potíže měl Lukášek Hudec,
kterému adaptace trvala téměř do Vánoc. V tomto školním roce bylo 9. dětí
předškolních /z toho 1 s odkladem školní docházky: Bisová Tereza, Horáková Viola,
Kuna Ríša, Lesáková Pavlína, Pavlisová Julie, Šarounová Barbora, Vincencová Adéla,
Vyskočilová Eva a s odkladem školní docházky Ondřej Kynčl.
8 dětí bylo přijato do ZŠ Jehnědí, pouze Eva Vyskočilová nastoupila do ZŠ v Chocni.
Žádné dítě nedostalo odklad školní docházky, všechny byly velice dobře připravené na
vstup do ZŠ.
Zdravotní stav dětí byl během školního roku uspokojivý, děti byly vcelku otužilé.
Počátkem roku se ve zvýšeném počtu vyskytly průjmová onemocnění a stále
přetrvával problém s výskytem vší. Tento problém byl také v ZŠ.
Docházky do MŠ byla vysoká.
Během roku se všichni předškoláci účastnili hry na zobcovou flétnu, vedenou paní
učitelkou Martincovou. Děti zvládly zahrát 8 písní v rozsahu 5 tónů. Tři děvčata hrála
již druhým rokem a velice se jim dařilo.
Celkem s 8 dětmi pracovaly paní učitelky na nápravě správné výslovnosti.
Celková atmosféra ve třídě byla tvořivá, děti byly šikovné a měly spoustu nápadů a
zájem o nové věci.
Spolupráce s rodiči byla dobrá. Vzhledem k velkému počtu dojíždějících dětí se
několikrát během roku uskutečnila odpolední setkání s rodiči, při kterých mohli vidět
práci dětí a učitelek.
Přijímací řízení
Zápis do MŠ na školní rok 2010/2011 proběhl v měsíci květnu. K zápisu přišlo 12
dětí. Přijato bylo z kapacitních důvodů pouze 9 dětí. Kapacita MŠ bude ve školním
roce 2010/2011 opět naplněna. Po zápisu projevilo zájem o docházku svých dětí do
MŠ ještě několik rodičů, ale museli být zatím odmítnuti – jejich žádosti se odsouvají
na příští rok.
Inspekce
ČSI ve školním roce 2009/2010 provedla hodnocení vzdělávacího programu. ŠVP
„Pojďte si s námi hrát“ je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání. Bylo nám
doporučeno rozpracovat obsah vzdělávání a více propracovat evaluační systém. Do
začátku školního roku 2010/2011 jsme ŠVP dle doporučení doplnili.
Aktivity MŠ
ZÁŘÍ
Týden otevřených dveří – umožnění vstupu rodičů do MŠ pro lepší adaptaci dětí
Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ
ŘÍJEN
Posvícení v MŠ – pečení koláčů – pohoštění pro rodiče a děti ze ZŠ
Odpoledne pro rodiče
LISTOPAD
HELLOWEEN – tradice starých Keltů oslava „Konec léta“
Oslava svátku SV. Martina – návštěva v ZŠ
PROSINEC

11

Adventní výzdoba a příprava na vánoční čas v MŠ
Mikulášská nadílka pro děti ve spolupráci s rodiči
Vánoční besídka pro rodiče, zpívání koled u vánočního stromečku
Posezení s důchodci –společný program se ZŠ
LEDEN
Návštěva předškolních dětí v ZŠ- příprava na zápis do ZŠ
Odpoledne s rodiči
ÚNOR
Dětský karneval – společný program se ZŠ
BŘEZEN
Vítání jara, výroba Mořen, odvoz na řeku Orlici, loučení se zimou
Odpoledne s rodiči – charitativní pomoc nemocnici v Motole
DUBEN
Velikonoce v MŠ – malování vajíček, pečení beránka
Zahájení plaveckého výcviku v Ústí nad Orlicí – plavání bylo umožněno i malým
dětem v novém krytém bazénu
Fotografování dětí
KVĚTEN
Zápis dětí do MŠ
Svátek matek – příprava programu pro maminky a babičky
Přírodovědný výlet ke studánce Štěpánce na Hrádek
ČERVEN
Oslava svátku dětí – sportovní soutěže u MŠ
Výlet na kolech s předškoláky na Sudislav
Výlet vlakem – Ústí nad Orlicí – Choceň (park)
Výlet do Babiččina údolí – společně s rodiči
KNOFLÍKOVÝ JARMARK – společná akce s rodiči
Poslední noc v MŠ s předškoláky spojená s hledáním pokladu a slavnostním
šerpováním
2. Personální obsazení v MŠ Jehnědí
Hana Martincová
Melšová Jindra
Vokálová Květa

-

vedoucí učitelka MŠ
vedoucí kroužku hry na zobcovou flétnu v MŠ a ZŠ
spolupráce s logopedickými pracovníky
učitelka MŠ
spolupráce s logopedickými pracovníky
vedoucí dramatického kroužku v ZŠ
uklizečka

3. Další vzdělávání pedagogickým pracovníků
Hana Martincová
Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD
Zobcová flétna v MŠ
Jindra Melšová
Tvořivá dramatika v praxi MŠ- Co se děje v mraveništi
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4. Změny ve vybavení MŠ a úpravy v budově
MŠ

Bojler
Hračky
B. Kindl – stůl
Hobla – hračky
Kuchyňka Ladka
Malování v MŠ (jídelna, soc. zařízení, šatna, chodba)
BeFi -Renovace lavic a stolů v MŠ
T.Pecháček – Renovace zahradního nábytku v MŠ

V Školní jídelna
1. Personální obsazení
Mikulková Gabriela
Rozlivková Věra
Svobodová Jana
Vokálová Květa

-

vedoucí ŠJ
kuchařka
pomocná kuchařka (na mateřské dovolené)
pomocná kuchařka (zástup)

2. Změny ve vybavení ŠJ
Popelnice
Plynový sporák

VI Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2009
a) Příjmy
Státní rozpočet
2 706 000,- Kč
Obecní rozpočet
465 000,- Kč
Rozvojový program 33 005
151 000,- Kč
Rozvojový program 33 015
23 737,- Kč
Rozvojový program 33 016
28 000,- Kč
Dotace pomůcky 33 017
5 000,- Kč
Školné
37 775,- Kč
b) Výdaje státní rozpočet
Státní rozpočet
2 706 000,-Kč
- z toho na platy
1 940 000,- Kč
OON
20 000,- Kč
Sociální pojištění
457 062,- Kč
Zdravotní pojištění
174 601,- Kč
ONIV
72 243,- Kč
- z toho učebnice a pomůcky
41 477,- Kč
c) Výdaje obecní rozpočet
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Obecní rozpočet
465 000,- Kč
- z toho
Energie - elektřina
226 240,- Kč
Vodné
16 053,- Kč
Telekomunikace
35 801,- Kč
Papírenské zboží
13 659,- Kč
Spotřeba materiálu
43 251,70 Kč
Zpracování dat
57 853,- Kč
Opravy a udržování
21 289,- Kč
Další výdaje (úklidové prostředky, poplatky bank, 50 853,30
Revize,odvody, DHIM, cestovné, knihy,poštovné,
nákup ICT
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