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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 29.8. 2011

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

Webové stránky školy na:

www.jehnedi.cz

Webové stránky pro on-line výuku:
www.brumlik.estranky.cz
Součásti:

Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina

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

kapacita
28
30
25
60
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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
č. j. SpKrÚ 68387/2010 OŠKT s platností
od 1.10. 2010

III/ Personální údaje
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem

muži
0
0
0
0
0
0
0

ženy
0
1
2
2
1
2
8

celkem
0
1
2
2
1
2
8

%
0
12,5
25
25
12,5
25
100,0

ženy
0
3
0
3
0
2
8

celkem
0
3
0
3
0
2
8

%
0
37,5
0
37,5
0
25
100,0

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
0
0
0
0
0
0

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní
školy
vychovatel
učitel MŠ
celkem

splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

celkem

2

1

3

1
2
5

0
0
1

1
2
6
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IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí
1. Informace o průběhu školního roku 2010/2011 v ZŠ a ŠD
Počty žáků
Počet žáků ZŠ:
Počet žáků školní družiny:
Počet žáků školní družiny od 1.10. 2010:

30 žáků
20 žáků
25 žáků

Provoz školní družiny:

denně od 11,30 do 15,30 hodin

Vzdělávací program ZŠ:
ŠVP:

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

Učební plán pro školní rok 2010/2011
Vzdělávací
program

ŠVP č.j. 59/2007/K

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

9

9

8

8

7

Cizí jazyk

-

-

3

3

4

Matematika

4

5

5

5

5

Prvouka

2

2

3

-

-

Přírodověda

-

-

-

2

4

Vlastivěda

-

-

-

2

-

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Praktické
činnosti
Tělesná
výchova

1

1

1

1

4

1

1

2

2

-

1

1

2

1

-

2

2

1

2

2

Týdenní dotace

20

21

25

26

26

Základní škola č.j.16 847/96-2

Ročník
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ŠVP
ŠVP – ve školním roce 2010/2011 začal 4. ročník pracovat podle školního
vzdělávacího programu „Hrát si a učit se – proč ne?“. Sepsáním projektového záměru a
žádostí o dotaci se škola v červenci 2010 zapojila do projektu „Eu – peníze do škol“. Našim
cílem bylo v souladu s ŠVP postupné zavádění moderních digitálních technologií do výuky.
Díky projektu bylo možné vybavit školu novou počítačovým vybavením a interaktivní tabulí.

2. Charakteristika školního roku v ZŠ Jehnědí
Škola byla i v roce 2010/2011 organizována jako dvojtřídní. Třídnictvím třídy I byla pověřena
paní učitelka Ivana Myšáková. Třídu navštěvovalo 14 žáků 3. – 5. ročníku. Slečna učitelka
Tereza Bílková byla pověřena třídnictvím ve třídě II, kterou navštěvovalo 16 žáků 1.- 2.
ročníku. Paní učitelka Gabriela Mikulková vyučovala ve třídě I PR, PČ a VV. PŘ a VL
vyučovala ve třídě II. V říjnu 2010 byly veřejnosti a hlavně našim žákům zpřístupněny nové
webové stránky pro on-line výuku (www.brumlik.estranky.cz), které byly rodiči i samotnými
žáky velmi pozitivně hodnoceny. Na webové stránky postupně paní učitelky ze základní školy
vkládaly materiály vytvořené v rámci projektu „Eu peníze do škol.“ Úkolem bylo vytvořit
celkem 180 materiálů do 6 předmětů. Díky velkému nadšení pedagogického kolektivu bylo
na konci školního roku 2010/2011 na webových stránkách více jak 300 materiálů.
Kromě náročné práci na digitálních materiálech se paní učitelky snažily pracovat v souladu
s ŠVP a připravovat řadu projektů a dalších akcí.
Velmi zdařilý byl opět multikulturní projekt v závěru školního roku, tentokrát zaměřený na
Japonsko.
Chování
Ve školním roce 2009/2010 nebylo uděleno žádné napomenutí ani žádná důtka třídního
učitele či ředitele školy.

Průměrný prospěch žáků
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Průměr známek
za 1. pololetí
1,06
1,11
1,44
1,29
1,43

Průměr známek
za 2. pololetí
1,06
1,11
1,5
1,42
1,51
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Absence
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Průměrný počet
Průměrný počet
zameškaných hodin zameškaných hodin
za 1. pololetí
za 2. pololetí
59,86
39,43
47,25
9,75
30,8
8,5
79,8
14,2
28,4
24,3

Žák Simeon Dalecký byl na základě odvolání přijat na Gymnázium v Ústí nad Orlicí.
Zbývající žáci 5. ročníku nastoupili do 6. ročníku na ZŠ Bří Čapků v Ústí nad Orlicí (2), ZŠ
Mistra Choceňského v Chocni (2). Žák Ondřej Kynčl přestoupil na Základní školu
Komenského v Brandýse nad Orlicí ke dni 28.2. 2011, aby si zvyknul na větší kolektiv dětí.
Rodina plánovala stěhování do zahraničí.
Inspekce
V červnu 2011(13.6. – 14. 6. 2011) provedla ČŠI státní kontrolu dodržování vybraných
ustanovení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví za školní roky
2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011 .
Kontrolováno bylo 51 dokumentů z oblasti BOZP. V žádném z kontrolovaných dokumentů
ČŠI neshledala pochybení.
Školská rada
Školská rada se ve školním roce 2010/2011 sešla 2x. Schválila rozpočet na rok 2010 i další
pedagogické dokumenty dané školským zákonem.
Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku ZŠ se uskutečnil 31.1. 2011 a přišlo celkem 8 dětí. Na základě rozhodnutí
pedagogicko – psychologické poradny a odborného lékaře dostaly 3 děti odklad z důvodu
školní nezralosti.
Zájmové útvary
Kromě 4 tradičních zájmových útvarů byl ve školním roce 2010/2011 nově otevřen kroužek
vaření a LEGO kroužek.
Dramatická výchova – Jidra Melšová
Zobcová flétna – Hana Martincová
Pohybová výchova – Ivana Myšáková
Informatika – Gabriela Mikulková
Vaření – Tereza Bílková
Lego – Gabriela Mikulková
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Seznam akcí v ZŠ Jehnědí:
Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011
Návštěva dopravního hřiště v Ústí nad Orlicí
Pohádkový les
Návštěva posádky v Kerharticích
Pohádkový les
Svatý Martin – návštěva dětí z MŠ v ZŠ
Halloween
divadelní představení Včelí medvídci
Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka pro rodiče a starší spoluobčany
Návštěva krytého bazénu v Litomyšli
Vánoční diskotéka s přespáním ve škole
Na den školákem – předškolní děti ve škole
divadelní představení Co Čech to muzikant
divadelní představení O červeném jablíčku
beseda s policisty
Maškarní karneval
Plavecký výcvik
Program PPP s názvem „Krok za krokem“
Den země – šipkovaná s úkoly zaměřenými na vývoj planety Země
Projekt „Jak se žilo ve 13. století?“
Návštěva Muzea řemesel v Letohradě (žáci 5. ročníku – na kolech)
Turnaj malotřídních škol ve vybíjené a dalších drobných soutěžích
Cyklistická akce žáků 4. ročníku za poznáváním okolních obcí
Zvířátkový den
Výlet do Obory u Lanškrouna (OH jinak)
Multikulturní projekt Japonsko
Loučení s páťáky
Seznam projektů:
Projekt Všude dobře doma nejlépe 1.čtvrtletí (1.+2. ročník – Mapa a fotoalbum Jehnědí,
3. ročník – Informační list o své obci, 4.r. – Cyklistický výlet)
Zdravověda – jednodenní projekt
Dopravní výchova – jednodenní projekt
Slavnost Slabikáře – tříhodinový projekt
Projekt Afrika
Projekt Neopouštěj staré známé pro nové – 2. čtvrtletí (1.+2. ročníku- ekologické
zemědělství, 3. ročník – Člověk a odpadky, 4. r. Ekosystémy, 5.ročník – Vliv člověka na
krajinu)
Projekt Bylo nebylo – od Adama k počítači 3. čtvrtletí (1.+5.ročníku – Jak se žilo ve
13.století)
Projekt Síly a barvy života 4.čtvrtletí (1.-5.ročník - Japonsko)
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3. Personální obsazení v ZŠ Jehnědí
Mgr. Ivana Myšáková

-

Úvazek:
Přespočetné hodiny:

Tereza Bílková

Úvazek:
Přespočetné hodiny:
Gabriela Mikulková -

1,0
3

- třídní učitelka 1.+ 2. postupného ročníku
- vedoucí kroužku vaření
- osoba pověřená vedením dětské knihovny
- zajišťování informovanosti rodičů
-osoba pověřená výzdobou interiéru školy
1,0
2
vedoucí učitelka školní družiny
příkazce účtu
pokladní
učitelka PR, PŘ, VV, PČ
osoba pověřená objednáváním knih pro děti
vedení kroužku informatiky
osoba pověřená výzdobou interiéru školy
vedoucí LEGO kroužku

Úvazek:

Jana Svobodová
Věra Sokolová

ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí
třídní učitelka 3. + 4.+ 5. postupného ročníku
vedoucí kroužku pohybové výchovy
učitelka AJ
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
KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL
PREZENTACE A MULTIMEDIA
ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ A GRAFIKA
Tereza Bílková
PREZENTACE A MULTIMEDIA
ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ A GRAFIKA
G. Mikulková
PREZENTACE A MULTIMEDIA
ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ A GRAFIKA
5. Změny ve vybavení v ZŠ:
Skříňka na notebooky
Skříňka do jídelny
Notebooky (z peněz EU)
Interaktivní tabule (z peněz EU)
PC
Kamera
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V/ Mateřská škola Jehnědí
Provoz MŠ:

6.30 hod.- 16.00 hod.

1. Informace o průběhu vzdělávání ve školním roce 2010/2011, charakteristika třídy
Mateřská škola pracuje podle svého vzdělávacího programu pod názvem: POJĎTE SI
S NÁMI HRÁT . Tento program je pedagogy zpracován na míru našeho zařízení a vyhovuje
dětem , pedagogům i rodičům. Tento program je obměňován podle potřeb .
Ve školním roce 2010-2011 bylo do MŠ zapsáno 28 dětí / 12 chlapců a 16 dívek/, 9 dětí bylo
předškolních . S předškolními dětmi pracujeme více individuálně či v menších skupinkách.
Děti jsou nenásilnou formou připravovány na vstup do ZŠ . Využíváme různých pomůcek,
pracovních listů . Každé dítě má svůj měsíční pracovní sešit VČELIČKA , do kterého plní
zadané úkoly a ve kterém si rodiče mohou také přečíst hodnocení pedagoga vzhledem k celé
skupině předškolních dětí. Všechny tyto děti během školního roku hrály na zobcové flétny.
Kroužek vede p. uč. Martincová. Hra na zobcovou flétnu se nám osvědčuje již několik let
nejen z hlediska hudebního, ale také jako výborný prostředek na posílení dýchacího ústrojí
dětí a jako prevence různých respiračních onemocnění. V letošním roce hrálo i několik dětí
mladších.
Několik dětí pokračuje ve výuce na hudební nástroje v ZUŠ nebo v ZŠ.
Se všemi dětmi pracujeme podle jejich individuálních potřeb .
S logopedickými pracovníky spolupracuje při nápravě řeči .
Do základní školy odchází 6 dětí, 3 děti mají odklad školní docházky
/4 děti nastupují do ZŠ Jehnědí, 2 do ZŠ Choceň/.
Přijímací řízení
Zápis do MŠ na školní rok 2011-2012 proběhl v měsíci květnu . K zápisu přišlo 19 dětí.
Přijato bylo z kapacitních důvodů pouze 6 dětí. Kapacita MŠ bude tedy na příští školní rok
naplněna. S rozhodnutím o přijetí či nepřijetí bylo několik rodičů nespokojeno. Pro příští
školní rok vypracujeme podrobněji a přehledněji podmínky pro přijetí dítěte do MŠ.
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Aktivity Mateřské školy Jehnědí
ZÁŘÍ Týden otevřených dveří – umožnění vstupu rodičů do MŠ pro lepší
adaptaci nových dětí.
Návštěva prvňáčků v ZŠ
ŘÍJEN Posvícení v MŠ – pečení koláčů – pohoštění pro rodiče a děti ze ZŠ
Odpoledne s rodiči – ukázka didaktických činností
LISTOPAD HELOWEEN- tradice starých Keltů oslava „KONEC LÉTA“
Oslava svátku Sv. Martina – návštěva v MŠ
PROSINEC 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 – školní zralost
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 na Veselý kopec – společně s rodiči
KNOFLÍKOVÝ JARMARK - společná akce s rodiči
Poslední noc v MŠ s předškoláky s hledáním pokladu a slavnostním
šerpováním .
Během školního roku děti zhlédly několik divadelních představení jak u nás v MŠ, tak
v divadle v Ústí nad Orlicí.
Se všemi dětmi jsme absolvovali 10 lekcí předplaveckého výcviku v plavecké škole v Ústí
nad Orlicí .
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2.Personální obsazení v MŠ Jehnědí
Martincová Hana

vedoucí učitelka MŠ
vedoucí kroužku hry na zobcovou flétnu v MŠ i v ZŠ
spolupráce s logoped. pracovníky

Melšová Jindra

učitelka MŠ
spolupráce s logopedickými pracovníky
vedoucí dramatického kroužku v ZŠ

Vokálová Květa

uklizečka

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Obě pedagogické pracovnice se v průběhu roku vzdělávají studiem pedagogické literatury a
účastní se různých pedagogických seminářů.
Jindra Melšová : KUTILSKÉ DÍLNY – NÁPADY Z TEXTILU / 6 hod./
DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE VYUČOVÁNÍ/6 hod./
Hana Martincová: HRY K ROZVOJI KOOPERACE a jejich využití v MŠ a
na 1.stupni ZŠ /6 hod./
VELKÉ ZÁBAVNÉ HRY PRO RODIČ S DĚTMI /5 hod./

4. Změny ve vybavení MŠ
výměna lina v šatně MŠ
psací stoly v MŠ
malování chodby v MŠ
malování chodby, šatny, jídelny, kabinetu a WC v ZŠ
malování kuchyně
výměna koberce v horní třídě ZŠ
ohřívač vody v hrubé přípravně
žaluzie ve třídě a ředitelně ZŠ
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VI/ 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
nové jídelní sady
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VII/ Předložené a školou realizované projekty financované
z cizích zdrojů
Program vyhlášený MŠMT
Název programu
Prioritní osa

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách

Doba realizace

30 měsíců

Název projektu ZŠ Jehnědí

Inovace

Zahájení projektu

20.10. 2010

Cíl projektu

Cílem projektu je postupné zavádění
moderních digitálních technologií do výuky
v souladu s ŠVP.

Dotace

425 309,- Kč

VIII/ Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010
a) Příjmy
Státní rozpočet
2 730 000,Obecní rozpočet
420 000,Rozvojový program 33 015
27 824,Dotace pomůcky 33 017
8 000,Eu peníze do škol (60%)
255 185,40
Školné
40 400,b) Výdaje státní rozpočet
Státní rozpočet
2 730 000,- z toho na platy
1 975 000,OON
10 000,Sociální pojištění
489 159,Zdravotní pojištění
177149,47
ONIV
35 348,53
- z toho učebnice a pomůcky
7262,13
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c) Výdaje obecní rozpočet
Obecní rozpočet
420 000,- z toho
Energie - elektřina
206 415,93
Vodné
14 414,Telekomunikace
27 971,70
Papírenské zboží
11 262,Spotřeba materiálu
31 834,10
Zpracování dat
58 661,Opravy a udržování
9 405,Další výdaje (úklidové prostředky, poplatky bank,
Revize,odvody, DHIM, cestovné, knihy,poštovné, 60 036,27
nákup ICT

Počet listů: 17
Počet příloh: Sp.zn.:
2-5
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